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امللخص 

أّن  فيها  الصادقية وجدُت  الصحيفة  بـ )ال( يف  املنفية  هذه دراسة داللية يف اجلمل 
حرف النفي )ال( هو أوسع حروف النفي استعاال يف )الصحيفة الصادقية(، وإنَّ 
النفي يبقى مالزماً هلا يف كل استعاالهتا، حتى يف داللتها عىل النهي؛ ألنَّ النهي شبه 

النفي، ومل ترد )ال( الزائدة املؤكدة يف )الصحيفة الصادقية( داخلة عىل اجلمل. 

عىل أن النفي بـ)ال( النافية للجنس يكون مطلق الزمان، وال حيدد الزمن إال بوجود 
قرينة، وقد يقيد اإلمام النفي بالزمن املايض، من أجل نفي صفة القدم عن أشياء 
ا حادثة وخملوقة ومن ثم  عبدت من دون اهللا، وملا مل تكن هذه األشياء قديمة تبني أهنَّ

فهي ليست أهالً للعبادة. 

ا ال تأيت  وعىل الرغم من املعاين الكثرة التي تدل عليها )ال( الطلبية )الناهية( إال أهنَّ
يف كتب األدعية لتعرب عن أغلب تلك املعاين؛ ألنَّ طبيعة الدعاء وطبيعة الظروف 

احلاكمة بني الداعي واملدعو تقف حائالً دون تصور تلك املعاين. 
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Abstract

     The article , here, tackles the negated sentence with "la" in 
the supplication of imam Al-Sadiq ( Peace be upon him ) in the 
Al-Saheifa Al-Sajadaya . First of all, there is an introduction to the 
negated sentence in the language , then the negated sentence with 
"la" is tackled as it comes with the nominal sentences : negated 
sentences starting with la to negate gender  , la functions as " leiss 
" and how it behaves in the verbal sentences in light of both la for 
negation and la for requesting .  
     It is found that the negation with la is the most used in the Al-
Saheifa Al-Sajadaya and the negation keeps with it in all its uses 
; even when there is cessation as the cessation comes equal to 
negation . There is no mention to the la , additional certifying la 
, in the Al-Saheifa Al-Sajadaya constructed in a sentence .There is 
a difference between a sentence negated by la for gender and a 
sentence negated by la that fictions as leiss , as the latter refers to 
time and its Khobar, object, could be a derived noun or a verbal 
sentence.
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املقدمة 

   الصحيفة الصادقية جمموعة من أدعية اإلمام الصادق)عليه السالم()ت 148ه(، 
قام بجمعها الشيخ باقر رشيف القريش)رمحه اهللا(، وعمد إىل تقيقها ولده الشيخ 
الثالثائة صفحة،  بمجلد واحد جتاوزت صفحاته  فأخرجها  القريش،  باقر  مهدي 
رت هذه الصحيفة بتقريظ من السيد عبد األعىل السبزواري )ُقدس رسه  وقد ُصدِّ
يف  ُقدرة  من  الرشيف(  رسه  )ُقدس  عنه  ُعرف  ملا  وبريقاً؛  رونقاً  فزادها  الرشيف( 

الُبعدين العلمي واملعريف.

هلا  ممهداً  فيها،  بـ)ال(  املنفية  اجلمل  تناولت  الصحيفة  هذه  يف  داللية  دراسة  وهذه 
بمفهومي اجلملة واجلملة املنفية ثم مقّسمها عىل مبحثني:

املبحث األول: اجلمل االسمية املنفية بـ)ال(.

واملبحث الثاين:  اجلمل الفعلية املنفية بـ)ال(.

وال  العاملة،  غر  وال  للجنس،  النافية  ال  هي:  أدوات  ثالث  األول  املبحث  ضّم 
الطلبية.  النافية، وال  أداتني مها: ال  الثاين  املبحث  ليس يف حني ضّم  العاملة عمل 

ومن اهللا نستمد العون والتوفيق.
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التمهيد 

تعريف اجلملة: 

ا: ))جاعُة كلِّ يشءٍ بكاله من احلساب وغره((       ُتعرف )اجلملة( يف اللغة بأهنَّ
(2( وهي: ))واحدة اجلَُمل، واجلُْملة جاعي  قاً (1(، وجَل اليشء جعه  بعد ما كان مفرَّ

اليشء وَأْجَل اليشَء َجَعه عن تفرقة، وَأْجَل له احلساب كذلك، واجلُْملة جاعة كل 
يشء بكاله من احلساب وغره، يقال: َأْجَلت له احلساب والكالم قال اهللا تعاىل : 
َأْجَلت احلساب إِذا  اْلُقْرآُن ُجَْلةً َواِحَدةً ﴾ )الفرقان / 32( وقد  َعَلْيِه  َل  ُنزِّ َلْواَل   ﴿
رددته إىِل اجلُْملة(((3(، فيفهم من هذا أنَّ اجلملَة ال خترُج عن معنى اجلمع والداللة 

عىل املجموع، أي جع أجزاء اليشء من دون تفرقة أو تفصيل له. 

 ،)4)ا املرّكب من كلمتني أسندت أحدمها إىل األخر     وُتعرف يف االصطالح بأهنَّ
واملسند  إليه  املسند  هي  ثالثة:  أركان  من  تتكون  فاجلملة  األساس  هذا  وعىل 
تصل  إنّا  الفائدة  إنَّ  إذ  الفائدة؛  تصيل  يف  كفيل  اإلسناد  وهذا  واإلسناد(5(، 
باإلسناد(٦( ، ولوال اإلسناد لكان املسند واملسند إليه ))بحكم األصوات التي حقها 
أن ينعق هبا(((7(، فمتى ما وجدنا املسند إليه واملسند مع وجود العالقة الرابطة بينها 
وبعد  هبا،  اخلاصة  سياقاهتا  مراعاة  بعد  الفائدة  من  نوعاً  اجلملة  أفادت  )اإلسناد( 
استكال متعلقاهتا التي تتعلق هبا، ال أن يؤتى هبا جمردة عن السياق واملتعلقات؛ ألنَّ 

ذلك مدعاة لالضطراب الداليل. 

الذي أد إىل  إليه هو  املسند واملسند  النحويون بني  أقره  الذي  التالزم  إنَّ هذا      
القول بالتقدير والتأويل، فاجلملة ال تقوم إال بوجود هذين الركنني وإذا فقد أحدمها 
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وجب تقديره، فإذا مل يكن للفعل فاعل ففاعله ضمر مسترت، واخلرب الذي ليس له 
مبتدأ ُقدر له مبتدأ، فال بدَّ من مراعاة هذين الطرفني، فإذا كانا مذكورين فإنَّ اجلملة 
حينئذ قد اكتمل هلا عنرصاها، وإذا ذكر أحدمها دون اآلخر فإنَّ العنرص الثاين ال بدَّ 

أن يكون يف احلسبان(8(، وهكذا يف كاَن وأخواهتا وإنَّ وأخواهتا.

اجلملة املنفية 

   النفي يف اللغة هو اإلبعاد والتنحي، ونفى اليشء نفياً إذا نحاه، وانتفى منه إذا تربأ، 
وانتفى فالن من ولِده إذا نفاه عن أن يكون له ولداً، وكل ما رددته فقد نفيته(9(.

   أّما يف االصطالح فهو سلب لإلثبات من معنى اجلملة بأداة من أدوات النفي، وهو 
خالف اإلثبات، ))فالنفي هو أسلوب نقض وإنكار، يستعمل لدفع ما يرتدد يف ذهن 
املخاطب(((10(، وهو عارض من العوارض املهمة التي تعرض لبناء اجلملة فتفيد 
السواء(11(،  عىل  والفعلية  االسمية  اجلملة  يف  إليه  للمسند  املسند  نسبة  ثبوت  عدم 
وير الدكتور ممد محاسة أنَّ ))النفي يتجه يف حقيقته إىل املسند، وأما املسند اليه 
فال ينفى(((12(، وهو خالف ما يراه الدكتور فاضل السامرائي؛ إذ ير أنَّ النفي قد 
يكون للمسند إليه كا يكون للمسند، فمن نفي املسند قولنا : )ما مسافر اخوك(، 
ومن نفي املسند اليه قوله تعاىل : ﴿الَ َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنوِدِه﴾ )البقرة / 

249( فالنفي متوجه نحو )الطاقة( التي هي مسند إليه يف اآلية الكريمة(13(. 

   واجلملة املنفية تأيت متناسبة مع ما يناقضها من جل مثبتة، فـ))النفي إنّا يكون عىل 
حسب اإلجياب؛ ألنَّه إكذاب له فينبغي أن يكون عىل وفق لفظه ال فرق بينها إال 
أنَّ أحدمها نفي واآلخر إجياب(((14(، وعليه فإذا أردنا نفي جلة ما، وجب مالحظة 
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أمرين: أوهلا زمن تلك اجلملة، واآلخر ما تشتمل عليه من مؤكدات؛ إذ إّن أدوات 
النفي مواد مفيدة فهي من الزوائد التي ترصف احلدث إىل زمن ما وترشحه له(15(. 
وهذان األمران – أعني الداللة عىل الزمن، والتوكيد – يمكن أن يتوافرا  للجملة 
الفعلية واجلملة االسمية عىل حد سواء، أما ما قاله الدكتور متام حسان من أنَّ اجلملة 
االسمية ))جلة تصف املسند إليه باملسند وال تشر إىل حدث وال إىل زمن(((1٦(، فهو 
كالم فيه نظر؛ ألنَّه ال ينطبق إال عىل نوع مدد من أنواع اجلملة االسمية، ذلك النوع 
الذي يكون فيه املسند اساً جامداً أو شبه جلة وكان خالياً من الظروف والقرائن 
الدالة عىل الزمن، أّما بقية أنواع اجلملة االسمية فيمكننا أن نلمح فيها داللة الزمن 
التي  والقرائن  الظروف  وجود  من  وكذلك  املشتقة  واألساء  األفعال،  وجود  من 

تشر إىل زمن معني. 

  إنَّ النظر إىل زمن اجلملة وما اشتملت عليه من مؤكدات يعني بالرضورة أن يكون 
 لكلِّ أداة من أدوات النفي سياقها الذي ترد فيه، الذي ال يصح أن تشغله أداة اخر

من أدوات النفي. 

بأداة من أدوات  النفي عىل نوعني : نفي رصيح أو ظاهر وهو ما صدر     ويقسم 
النفي وهي : )ال، والت، وليس، وما، ولن، وإن، ومل، وملا(؛ ونفي ضمني وهو ما 
يفهم من سياق النص، معتمداً يف إظهاره وكشفه عىل فطرة املتلقي وذائقته، والسيا 
يف النصوص املكتوبة التي تفتقر إىل عنرص التنغيم الذي يمثل ملمحاً داللياً مهاً يف 

بيان النفي وإظهاره يف هذا النوع من أنواع النفي.    

   )ال( أقدم حروف النفي يف العربية (17(، وهي أوسع أدواته استعاالً يف )الصحيفة 
الصادقية(، وأكثرها داللة. ومعناها النفي، سواء أ كان هذا النفي تأسيساً أم توكيداً، 
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وهذه الداللة تشمل )ال( بجميع أنواعها حتى تلك التي تدلُّ عىل النهي؛ ألنَّ النهي 
هو شبه النفي، وال فرق بينها إاّل بكون األول أسلوباً إنشائياً، وبكون الثاين أسلوباً 
خربياً، فإذا كان النفي هو اإلخبار بالسلب، فإنَّ النهَي هو الطلُب بالسلب فضالً 
(18(، كا يف قوله تعاىل : ﴿َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي  عن أّن النفي قد يدل عىل النهي ضمناً
َوامْلََساِكني﴾  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِذي  إِْحَساناً  َوبِاْلَوالَِدْيِن  إاِلَّ اهللاَّ  َتْعُبُدوَن  اِئيَل الَ  إرِْسَ
)البقرة / 83(  فقد خرجت )ال( يف اآلية السابقة من اخلرب إىل اإلنشاء، أي من معنى 
النفي اىل معنى النهي، وهو يف اآلية السابقة ))خٌرب يف معنى األمر وجميء اخلرب لألمر 
أبلغ من صيغة األمر؛ ألن اخلرب مستعمٌل يف غر معناه، لعالقة مشاهبة األمر املوثوق 
بامتثاله باليشء احلاصل حتى أنَّه ُخيرب عنه(((19(، وعىل هذا األساس فداللة النفي يف 
)ال( داللٌة متأصلٌة مطردٌة معها، وإن أفادت معنى آخر غر معناها االصيل)النفي(. 

   وير بعضهم أنَّ )ال( هي أصُل أدوات النفي مستدالً عىل ذلك بكوهنا أشمل نفياً 
ا تستعمل مفردة،  ا خترج من معنى النفي إىل معنى النهي، وألهنَّ من أخواهتا، وألهنَّ
تقديم  بعضهم  وحياول  أخواهتا،  بقية  من  استعاالً  أكثر  ا  إهنَّ ثم  مركبة،  وتستعمل 
تعليل صويت لسبب هذه الكثرة يف االستعال، مبيناً أهنا أخف من )ما((20( فوضعوا 
األخف لألكثر(21(. وهي  تدخل عىل اجلملة بنوعيها : االسمية، والفعلية، فهي غر 
خمتصة بنوع معني من اجلمل، بل تدخل عىل اجلمل الفعلية واجلمل االسمية(22(، إال 
أنَّ هلا أحكاماً ختتلف باختالف ما تدخل عليه، وسيتضح ما ورد منها يف )الصحيفة 
)ال(،  أنواع  من  نوع  كل  يتصدرها  التي  اجلملة  دالالت  عىل  بالوقوف  الصادقية( 

والسياقات التي تتناسب وكل نوع من هذه األنواع.

  )ال( عىل ثالثة انواع هي: )ال( النافية(23(، و)ال( الناهية(24(، و)ال( الزائدة الداخلة 
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لتقوية الكالم وتوكيده(25(، وما هيمنا هنا هو النوعان األوالن، أما النوع الثالث فلم 
يرد يف )الصحيفة الصادقية( داخالً عىل اجلمل .
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 املبحث األول اجلمل االسمية املنفية بـ)ال(:

   )ال( النافية التي تدخل عىل اجلمل االسمية، تنقسم عىل أنواع هي: 

 اجلملة املنفية املصدرة بـ) ال ( النافية للجنس: 

ا نٌص عىل استغراق النفي ألفراد اجلنس كله، متييزاً     سميت بالنافية للجنس؛ ألهنَّ
ا تدل  هلا من )ال( التي يراد هبا نفي الوحدة (2٦(، وتسمى أيضا )ال( التربئة(27(؛ ألهنَّ
النكرات(29(، وإنا  عىل تربئة اسمها كله من معنى اخلرب(28(، وهي ال تعمل إال يف 
استغراق  تفيد  النفي  سياق  يف  النكرة  ألنَّ  النكرة؛  املبتدأ  عىل  بالدخول  اختصت 
الواحد  يقع  وال  اجلنس،  عىل  تدلُّ  ال  ا  ألهنَّ هنا؛  ها  تقع  ال  فـ))املعرفة  اجلنس(30(، 
منها يف موضع اجلميع(((31(، فإذا ُقصد هبا نفي اجلنس عىل سبيل االستغراق استلزم 
عىل  بدخوهلا  وهي  بالنكرات(32(،  إال  ذلك  يليق  وال  معنى،  أو  لفظاً  )من(  وجود 

النكرة يكون نفيها نفياً عاماً وشامالً (33(. 

   وعّلل بعض النحويني عملها، عىل الرغم من عدم اختصاصها، بمشاهبتها )إَن(، 
فـ)) )ال( من احلروف الداخلة عىل األساء واألفعال فحكمها أن ال تعمل يف واحد 
، وهي مضارعتها )إَن( (((34(،  ا عملت يف النكرات خاصة لعلةٍ عارضةٍ منها، غر أهنَّ
ا ال تعمل إال برشوط(35(،  فالعمل يف )ال( عارٌض ال أصٌل، والدليل عىل ذلك أهنَّ
فالنفي)بال( النافية للجنس يتضمن نوعاً من التوكيد لسببني: األول : ألَهنا يف مقابل 

  . )إّن(، واآلخر : لتضمنها حرف اجلر)من( لفظاً أو معنىً

إذا وجدت قرينة  – إال  الزمان  النافية للجنس قد يكون مطلق  بـ)ال(  النفي  إّن      
النسبة بني معموليها، وسلب  –  فال يقع عىل زمان معني، وإنا يراد هبا جمرد نفي 
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املعنى من غر تقيد بزمن خاص(3٦(، وير الباحث أن هذا هو املعنى الرئيس هلا؛ 
ذلك ألهنا ال تنفي املعنى يف زمن معني إاّل من خالل قرينة مقالية أو مقامية، كا يف 
قوله تعاىل : ﴿الَ َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اهللاِّ﴾ )هود / 43(، فداللتها عىل زمن احلال 
كانت لوجود ظرف الزمان )اليوم(، وقد يكون الزمن مستقبالً ، كقوله تعاىل عن 

ْلُمْجِرِمنَي﴾ )الفرقان / 22(.   َيْوَمِئذٍ لِّ يوم القيامة : ﴿اَل ُبْرشَ

    إنَّ االستعال القرآين وفصيح الكالم مها خر دليل عىل عدم ارتباط نفيها بالزمن؛ 
ألّن خربها مل يقع يف القرآن اساً رصحياً، وإنا جاء ظرف مكان أو جاراً  وجمروراً 
(37( وهذان الصنفان ال داللة فيها عىل الزمان، أما خربها يف فصيح الكالم فالغالب 

فيه جميؤه اسم تفضيل(38(، الذي يدل ))عىل االستمرار والدوام، ما مل توجد قرينة 
تعارض هذا، فشأنه يف الدوام واالستمرار شأن الصفة املشبهة(((39( التي تدلُّ عىل 
))ثبوت هذا املعنى املجرد لصاحبها يف كل األزمنة ثبوتاً عاماً(((40(، وعىل هذا فإنَّ 
اجلملة املصدرة بال النافية للجنس تكون خالية من معنى الزمن؛ فال داللة السمها 
وال خلربها عىل الزمن، فإذا أردنا هبا الداللة عىل الزمن وجب اإلتيان بقيد أو ظرف 

ما لتدل اجلملة هبا عىل معنى الزمن. 

   وترد )ال( النافية للجنس يف )الصحيفة الصادقية( يف سياق تنزيه اهللا تعاىل وذلك 
بنفي كل ما ال يليق به سبحانه من اآلهلة والرشيك، وأكثر ما يكون ذلك يف كلمة 
التوحيد كا يف قوله )عليه السالم( من دعاء له قبل طلوع الشمس وغروهبا : ))ال 
إلَه إال اهللاُ َوحَده ال َرشيَك له(((41( فجاء بـ)ال( النافية للجنس تأكيداً ملعنى التوحيد 
وتنصيصاً عليه، وقد أفادت هذه اجلملة التوحيد ؛ ألهنا نفت اإللوهية عن غر اهللا 
تعاىل(42(، ثم أكد تلك احلقيقة بلفظ )وحده( الواقع حاالً والدال عىل التوحيد من 
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مادته اللغوية، ثم جاء بجملة )الرشيَك له( الواقعة حاالً أيضاً، وقد يكون املقصود 
م أرشكوا  م ما أخلصوا عملهم للذي خلقهم، وبأهنَّ من احلال الرد عىل املرشكني بأهنَّ
معه غره يف االلوهية(43(، ثم إن يف هذه اجلمل تذكراً وتذيراً للنفس لتجنب الرشك 
ُكوَن﴾  ْرشِ بجميع أنواعه، جليه وخفيه، فقوله تعاىل ﴿َما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللاِّ إاِلَّ َوُهم مُّ
ا نص  )يوسف / 10٦( فاملجيء بـ)ال( النافية للجنس يف مقام التوحيد أنسب؛ ألهنَّ
يف نفي اجلنس، وهي تستبطن نوعاً من أنواع التوكيد، فضالً عن كوهنا جمردة عن 
معنى الزمان واملكان، فاملتكلم ينفي وجود إله ورشيك هللا مستغرقاً هبذا النفي جيع 

أنواع الرشك وأشكاله، وعىل هذا فهي أليق يف هذا املقام. 

الصادق  االمام  يقول  والتبجيل هللا سبحانه وتعاىل،  التمجيد  مقام  ترد يف       وقد 
َجاِرَك...(((44(  فاجلملة  َعَىل  ، َوال َضيَم  اَل َضِعيَف معك  السالم(: ))ربِّ  )عليه 
املنفية خرجت من معنى اخلرب إىل معنى الثناء والتبجيل والتعظيم وذلك بنفي جنس 

الضعف والضيم عّمن هو يف جنب اهللا وجواره. 

   وقد تدل هذه اجلملة عىل االستعطاف واالسرتحام واستدرار رمحة اهللا، كا يف 
قوله من دعاء له يف يوم عرفة : ))ال َشِفيَع َيشَفُع يِل إليَك، وال َخفَر َيقيني ِمنَك، َوال 
ِحصَن َحيُجُبني َعنَك، وال َمالَذ أجلُأ إليِه ِمنَك، َفهَذا َمقاُم العاِئِذ بَِك ِمَن الناِر...((
(45( فاملقام مقام ترضع واستكانة وفيه طلب للمغفرة والتوبة واالستعاذة من النار، 

واخلفر،  )الشفيع،  جنس  ونفي  اهللا،  جنب  يف  تفريط  من  فات  ما  عىل  ندم  وفيه 
احلصن، واملالذ( أنسب ملا يرتتب عليه من االنقطاع، فإذا انقطع الداعي وضاقت به 

نفسه وعلم أن ال ملجأ من اهللا إال إليه، دعا اهللا بقلب خاشع ولسان صادق. 



٣٧٠

م.م عيل عبد احلسني حسن

)ال( غر العاملة : 

   وقد ال تعمل )ال( وإناَّ تأيت ملجرد نفي النسبة بني املبتدأ واخلرب يف الزمن املايض 
، كا يف قوله )عليه السالم( : ))احلَمُد هللاِ الَّذي كاَن َعرُشُه َعَىل املاِء ِحنَي ال َشمٌس 
ُتيضء، وال َقمٌر َيرسي، وال َبحٌر َجيري، َوال رياٌح َتذري، َوال َساٌء َمبنيٌة، وال َأرٌض 
َتنبُع، َوال َصوت ُيسَمُع، وال َجَبٌل  َهناٌر َيكُن، وال َعنٌي  َمدحيٌة، وال ليٌل َجيُن، وال 
َملٌك كريٌم، وال  ِجٌن َمذرو، وال  إنٌس َمربو، وال  ، وال َسحاٌب منشٌئ، وال  َمريسٌّ
شيطاٌن رجيٌم، وال ظلٌّ ممدوٌد، وال يشٌء معدوٌد(((4٦(، و)ال( يف هذه اجلمل نافية 
املايض  الزمن  يف  النفي  عىل  تدل  وهي  إمهاهلا(47(،  سوغ  ما  هو  وتكرارها  مهملة، 
وذلك من إضافة هذه اجلمل اىل اسم الزمان)حني((48(، وإنا نفت املايض دون بقية 
القدم(49(،  هلا  يثبتون  اآلهلة  مثبتي  مطلقاً؛ ألنَّ  الزمان  نفي  األنسَب  أنَّ  مع  األزمنة 
الِقَدَم هللا سبحانه وتعاىل وحده وينفيه عن  ينسب  السالم(  الصادق )عليه  فاإلمام 
غرها؛  دون  االشياء  هذه  عن  القدم  ونفي  والرياح...(  والبحر  والقمر  )الشمس 
ألنَّ بعض هذه األشياء قد عبد من دون اهللا، فهنالك من عبد الشمس والقمر واجلن 
ا حادثة وخملوقة ومن  واملالئكة والشياطني، وملا مل تكن هذه االشياء قديمة تبني أهنَّ

ثم فهي ليست أهالً للعبادة. 

النافية للجنس عىل اسمها، ويف هذه احلال تكون )ال( غر     وقد يقدم خرب )ال( 
عاملة، إال أنَّ ذلك ال يعني عدم داللتها عىل العموم؛ إذ إنَّ النكرة يف سياق النفي 
 : تعاىل  قوله  نحو  بالتعريض،  مشعراً  احلال  هذه  يف  التقديم  ويكون  العموم.  يفيد 
﴿اَل فِيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعنَْها ُينَزُفوَن ﴾ )الصافات  / 47( ففي تقديم اخلرب داللة 
ا ال تغتال العقول كا تغتاهلا هي، كأّنه  عىل ))تفضيل مخر اجلنة عىل مخور الدنيا بأهنَّ
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قيل: ليس فيها ما يف غرها من هذا العيب والنقيصة(((50(  فيفهم من هذا التقديم 
)عليه  قوله  ومثله   ، لغره(51(  وإثباته  املذكور  عن  اليشء  بنفي  بغرها  التعريض 
السالم(: ))َفَقد َعِلمُت يا إهلي أنَّه َليَس يِف ُحكِمَك ُظلٌم ، َوال يِف نِقمتَِك َعَجلٌة((

(52(  فتقديم اخلرب شبه اجلملة )يف نقمتك( يف حيز النفي يراد به التعريض بغره ممن 

حكم فظلم. 

اجلملة املنفية املصدرة بـ )ال( النافية )العاملة عمل ليس(:

   وهي من أدوات النفي التي ختتص باجلمل االسمية، وقد تعمل )ال( النافية عمل 
)ليس( فرتفع املبتدأ وتنصب اخلرب، و))إعاهلا عمل )ليس( هو مذهب احلجازيني، 
اسمها  يكون  أن   : هي  برشوط  إال  ذلك  يكون  وال  إمهاهلا(((53(،  متيم  ومذهب 
ابن  واشرتط  باال(54(،  نفيها  ينتقض  ال  وأن  اسمها،  يتقدم  وأن  نكرتني،  وخربها 
هشام رشطاً رابعاً وهو أن يكون عملها يف الشعر ال النثر(55(، وير املخزومي أن 
ألنَّ  نظر؛  كالمه  ويف  النفي(5٦(،  إال  هلا  وظيفة  ال  إذ  النحويني،  اخرتاع  من  عملها 
النحويني مل يكتفوا باجلانب االعرايب للتفريق بني أنواع )ال( بل تعدوه إىل اجلانب 

املعنوي كا سيتضح . 

   تفرتق داللة اجلملة املنفية بـ)ال( العاملة عمل ليس عن تلك املنفية     بـ)ال( النافية 
للجنس بكون األوىل ليست نصاً يف نفي اجلنس، فهي تتمل أن تكون لنفي اجلنس، 
كا تتمل نفي الوحدة (57(؛ لذا يمكننا القول :         )ال رجل ٌيف الدار بل رجالن(

ا  )*(، وفضالً عن داللتها االحتالية، فهي أقل توكيداً من النافية للجنس(58(؛ ألهنَّ
تأيت لتنفي جلة )هل رجل يف الدار(، يف حني تأيت )ال( النافية للجنس لتنفي جلة 
)هل من رجلٍ يف الدار(، وال شك أن اجلملة الثانية أكثر توكيداً من اجلملة األوىل؛ 
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الشتاهلا عىل حرف اجلر )من( الذي يفيد توكيد االستغراق(59(، وير الباحث أنَّ 
ثمة فرقاً آخر وهو أنَّ اجلملة معها تشتمل عىل الداللة الزمنية؛ ألنَّ خربها جيوز فيه 

، كا يف قول الشاعر:  أن يكون اساً مشتقاً أو جلةً فعليةً

 تعــز فاَل شـيٌء عـىل األرض باقــيـاً    وال وزٌر مـا قىض اهللا واقـيـا (٦0( 

فجملتا )ال يشء باقياً( و )ال وزر واقياً( ينطويان عىل زمن املستقبل، وكذلك تدل 
عىل الزمن إذا وقع خربها جلة فعلية، ولعلَّ هذه الداللة عىل الزمن – واهللا العامل – 
هي التي جعلت االستعال القرآين يفضلها يف بعض املواضع التي تتطلب تديداً 
 َفَمن َتبَِع  نِّي ُهدً ا َيْأتَِينَُّكم مِّ زمنياً، كا يف قوله تعاىل : ﴿ ُقْلنَا اْهبُِطوْا ِمنَْها َجِيعاً َفإِمَّ
َزُنوَن﴾ )البقرة/38(؛ إذ إنَّ اختيار )ال( النافية  ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيْ
إذ يرتتب عليها نفي اخلوف واحلزن  للجنس يف هذا املوضع يكون خمالفا للواقع، 
غر  األمر  وهذا  املختلفة  االعتقادية  بمستوياهتم   اهلد متبعي  قلوب  عن  مطلقا 
ن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغْت  حاصل برصيح قوله تعاىل : ﴿إْذ َجاُؤوُكم مِّ
اأْلَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب احْلَنَاِجَر َوَتُظنُّوَن بِاهللاَِّ الظُّنُوَنا ُهنَالَِك اْبُتيِلَ امْلُْؤِمنُوَن َوُزْلِزُلوا 
ِخيَفةً  َنْفِسِه  يِف  : ﴿َفَأْوَجَس  –11(، وقوله تعاىل  َشِديداً﴾ )االحزاب /10  ِزْلَزاالً 
َزُنوا َوَأنُتُم األَْعَلْوَن إِن ُكنُتم  وَسى﴾ )طه / ٦7(، وقال تعاىل : ﴿َوالَ هَتِنُوا َوالَ َتْ مُّ
اختلفت أسباهبا  ْؤِمننَِي﴾ )آل عمران / 139(  فاخلوف واحلزن حاصالن وإن  مُّ
الكالم  وهذا  للجنس،  النافية  بـ)ال(  اجلملة  نفي  يمكن  فال  هذا  وعىل  ودواعيها، 
دٍ  ينطبق عىل قول اإلمام الصادق )عليه السالم( من دعاء له : ))الّلُهمَّ َصلِّ َعَىل ُممَّ
نيا َحسنةً ويِف اآلخرِة َحسنةً َوِقنا َعذاَب  ل َفَرَجهم... وآتِنا يِف الدُّ ، َوَعجِّ دٍ وآِل ُممَّ
النَّاِر، واجَعلنا ِمن الذيَن ال َخوٌف َعَليهم وال هم َحيَزُنوَن(((٦1(، فاجلملة )الخوف 
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ا وقعت يف سياق اجلملة الكرب )اجعل( الدالة  عليهم...( دالٌة عىل املستقبل؛ ألهنَّ
عىل املستقبل – بقرينة فعل األمر –  وقد يراد هبذا املستقبل واحد من أمرين : األول 
ما بقي من العمر، واآلخر : يوم القيامة، واخلوف حاصل عىل كال التقديرين، فلا 
مما سيوقع  للواقع  الكالم  إىل خمالفِة  نفيه سيؤدي  فإنَّ  كان اخلوف حاصالً وواقعاً 
املتكلم – حاشاه – يف الكذب، فلم يكن ثمة بدٌّ من تديد مدة عدم اخلوف واحلزن 
ثمة  كان  فإذا  والواقع،  احلال  ملقتىض  مطابقاً  الكالم  يكون  حتى  املستقبل،  بزمن 

خوف، فال مسوغ لنفي جنسه، وال ميص عن اختيار)ال( العاملة عمل ليس.   

املبحث الثاين:  اجلمل الفعلية املنفية بـ)ال(: 

 ال النافية 

ألنَّ  مضارع؛  أو  ماض  بفعل  املصدرة  الفعلية  اجلملة  عىل  النافية  )ال(  تدخل     
اجلملة املصدرة بـ)ال( النافية تكون داخلة يف ضمن األسلوب اخلربي حتى يف حال 
أما اجلملة ذات فعل األمر  فإنَّ ظاهرها يظل داالً عىل اخلرب،  داللتها عىل اإلنشاء 
فهي للطلب، والطلب إنشاء ال حيتمل الصدق أو الكذب، فال يمكن أن ُينفى(٦2(، 
داخلة  تكون  أن  إما  الفعلية  اجلملة  الداخلة عىل  النافية  فـ)ال(  األساس  وعىل هذا 
يف  دخوهلا  ويكثر  املضارع،  الفعل  ذات  اجلملة  أو  املايض  الفعل  ذات  اجلملة  عىل 
الفعل  الفعل املضارع، ولعلَّ أمهية  الفعلية ذات  )الصحيفة الصادقية( عىل اجلملة 
املضارع وإمكانية التعبر به عن جيع دالالت الزمان هو الذي منحه ميزة االنتشار؛ 

ألنَّ من يتقن استعال املضارع سيتحكم يف التعبر الزمني الذي يقصد إليه(٦3(.  

   أما ما خيص الداللة الزمنية هلذا النوع من اجلمل فمذهب سيبويه عدم دخول )ال( 
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عىل الفعل املضارع إال إذا كان الفعل غر واقع، فإذا كان واقعاً اآلن فإنَّ نفيه يكون 
بـ)ما(، جاء يف )الكتاب(: ))إذا قال : هو يفعل، أي هو يف حال فعل، فإنَّ نفيه ما 
يفعل. وإذا قال : هو يفعل، ومل يكن الفعل واقعاً، فنفيه ال يفعل(((٦4( وتابعه املربد 
(٦5(، وخالف ابن مالك القائلني  يف ذلك فـ)ال( إذا وقعت عىل الفعل نفته مستقبالً
هبذا الرأي فاجلملة معها قد تدل عىل احلال وال يتعني االستقبال، مستدالً عىل ذلك 
بمجيئها يف مواضع تنايف االستقبال(٦٦(،  وير ابن مالك أنَّ الزخمرشي ومن تبعه 
ما  سيبويه  عبارة  يف  فليس  السابق،  سيبويه  قول  فهم  يف  أخطأوا  قد  املتأخرين  من 
يمنع من ايقاع غر )ما( موقع )ما(، وال من إيقاع غر )ال( موقع )ال(، وير أنَّ 
ما أورده يف باب النفي التنبيه عىل األوىل يف رأيه، واألكثر يف االستعال وال يقصد 
ختصيص احلال بـ)ما( واملستقبل بـ)ال(؛ ألنَّه قد رصح يف موضع آخر بجواز النفي 
بغر هذين احلرفني(٦7(، وذهب األستاذ إبراهيم مصطفى إىل أنَّ نفَيها املضارع يكون 
ماضياً وحاالً ومستقبالً فهو متضمن ملعاين حروف النفي )مل، ما، لن( ))فإذا قلت 
:)ال َيَتَكلَّم( كان النفي أوسع وأشمل، ففي نفي )ال( معنى الشمول والعموم(((٦8(، 
ا قد تكون للحال، وقد تكون لالستقبال، وقد  وير الدكتور فاضل السامرائي أهنَّ
تكون لالستمرار(٦9(، إنَّ داللة احلال حارضة وبقوة يف هذا النوع، لكنَّ النفي هبا ال 
يعني االقتصار عىل احلارض دون إرادة املستقبل بل إنَّ النفي معها يمتد إىل املستقبل 

إال مع وجود قرينة تدل عىل خالف ذلك.  

   أما عن دالالت اجلملة بعد دخول )ال( النافية فإهنا قد تدل عىل نفي حدوث الفعل 
بنحو مطلق، وذلك يكثر يف املعاين التي ال يتحقق فيها نسبة احلدث اىل مدثه عىل 
االطالق، كعدم نسبة صفة ما إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، كا يف قوله )عليه السالم(: 
ياء... َيا َمن ال َيشَغُله َصغٌر َعن َكبرٍ  ))َيا َمن َير وال ُير، َوال َيستعنُي بسناِء الضِّ
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(( (70( فاإلمام الصادق )عليه السالم(  ، وال َحقٌر َعن َخطرٍ ، وال َيسٌر َعن َعسرٍ
ينزه اهللا عن أن يكون مرئياً أو مستعيناً بيشء من خملوقاته، أو أن يكون مشتغالً بيشء 
عن يشء فـ)ال( النافية الداخلة عىل اإلسناد الفعيل قد نفت نسبة الفعل اىل فاعله نفياً 

مطلقاً جمرداً عن الزمان. 

من  السالم(  )عليه  قوله  كا يف  املتكلم،  إىل  الفعل  نسبة  نفي  تأيت يف سياق  وقد     
ُِذ ِمن ُدونِِه  دعاء له إذا انبثق نور الصباح : ))َأصَبحُت ال ُأِرشُك بِاهللاِ َشيئاً، وال أختَّ
َمَعه إهلاً(((71( فاإلمام )عليه السالم( ينفي عن نفسه الرشك باهللا،  َولياً ، وال أدعو 
وهذا  احداً،  اهللا  مع  داعياً  يكون  أن  ينفي  وكذلك  تعاىل،  دونه  من  األولياء  واختاذ 

األمر أقرب ما يكون إىل أسلوب التّربي من هذه االمور. 

   وقد تكون )ال( داخلة لنفي القيد ال املقيد ، فتكون نظر )ما( كا يف قوله تعاىل : 
َاء َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهَا اَلِعبنَِي﴾ )االنبياء / 1٦( فالنفي متوجه اىل  ﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ
اللعب ال إىل خلقه الساء واألرض(72(، ومنه قوله )عليه السالم(: ))الّلُهمَّ ال َيعلُم 
العباد  ينفي عن  َقدَرَك(((73( فاإلمام )عليه السالم(  الِعباُد  َيْقِدُر  الِعباُد علَمَك وال 
معرفة علم اهللا وقدره  فالنفي ليس للعلم وال للتقدير عىل إطالقها بل مها مقيدان 

باملفعول إمتاما للفائدة(74(.

   ويؤتى باجلملة املنفية يف سياق الشكو اىل اهللا تعاىل، كا يف قوله )عليه السالم(: 
))الّلُهمَّ َخَلقَتني َفَأَمرَتني َوَهنيَتني َوَرغبَتني... ، َوَجعلَت يِل َعدواً َيكيدين، وسلَّطَتُه 
ال  ِمنِّي،  ِم  الدَّ  َجمَر وَأجريَته  َصدري،  فأسَكنَته  ِمنُه،  عليه  ُتسلطني  َمل  َما  َعَىل  ِمنِّي 
وإاّل  َيستزُلني،  َكيَده  َعنِّي  ترصْف  وإاّل  َنسيُت...  إن  َينسى  وال  َغَفلُت،  إن  َيغَفُل 
السالم(  َيفتنِّي(((75( فاإلمام )عليه  ِمنه  َتعِصمني  ، وإاّل  َيُصدين  َحباِئِلِه  ِمن  تفلتني 
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يشتكي إىل اهللا سبحانه من هذا العدو الذي ال يكل وال يمل، وليس له هدٌف وال 
الغفلة عن  العدو  نافياً عن ذلك  بارئه وخالقه،  غايٌة إال صد اإلنسان وإبعاده عن 
تقيق أهدافه أو نسيان مراميه ومطالبه، فضالً عّا تتضمنه اجلملة من بثِّ احلزن اىل 
اهللا سبحانه وتعاىل فإن فيها التجاءً إليه دون سواه، ومالزمة لألدب نحو ربه بالتربي 
الشيطان  بالعصمة من  مده  أجل  تعاىل من  به  والقدرة، مستعيناً  والقوة  احلول  من 

ورصف مكايده وفك حبائله وإبطال غوائله.

   وقد خترج )ال( النافية من أسلوهبا اخلربي لتدخل يف معنى األسلوب اإلنشائي 
َكةً  ُمْرشِ َأْو  َزانَِيةً  َينِكُح إالَّ  اَل  ايِن  النهي املجازي، كا يف قوله تعاىل : ﴿الزَّ فتتضمن 
َم َذلَِك َعَىل امْلُْؤِمننَِي﴾ )النور / 3( فالنفي  ٌك َوُحرِّ انَِيُة اَل َينِكُحَها إاِلَّ َزانٍ َأْو ُمْرشِ َوالزَّ
يف اآلية املبارك خارج إىل معنى النهي، فاآلية ))وإن كان صدرها وارداً يف صورة 
)عليه  الصادق  اإلمام  قول  ونحو   ، للطلب(((7٦(  تأكيداً  النهي  املراد  فإنَّ  اخلرب 
َفقدُت  َوَما   ، ِحفظَِك  َعن  ُتَغيِّبني  ِمَن األموِر فال  َعنّي  َغيَّبَت  َما  ))الّلُهمَّ  السالم(: 
َفال َأفِقُد َعوَنك ، َوَما نسيُت َفال أنسى ِذكَرَك ، وَما َمللُت َفال أملُّ ُشكَرَك(((77( فقد 
ا يف املواطن الثالثة األخرة قد  خرجت )ال( من معنى اخلرب إىل معنى اإلنشاء؛ إذ إهنَّ
تضمنت معنى النهي املجازي الذي أفاد الدعاء، فاملتكلم يطلب من اهللا عدم فقدان 

عونه، وعدم نسيان ذكره، وعدم ملل شكره.

     ومن دخوهلا عىل الفعل املايض قوله )عليه السالم( : )) َيا َسيِّدي َما اهَتديُت إال 
بَِك، وال عِلمُت إال بَِك، وال َقَصدُت إال إليَك، ... (((78(.   

 ) ال ( الطلبية:
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   وهي التي يطلب هبا الكف عن يشء وعن فعله(79(، وهي ختتص باجلملة الفعلية 
ذات الفعل املضارع دون سواها من اجلمل، ويلحظ النحويون والبالغيون يف صيغ 
موجهاً  الطلب  كان  فإذا  املخاطب(،  و  )املتكلم  بني  احلاكمة  العالقة  نوع  الطلب 
) ال   : أعىل سميت  اىل  أدنى  الناهية(، وإن كان من  أدنى سميت )ال  إىل  أعىل  من 
الدعائية (، وإن كان من مساوٍ إىل نظره سميت )ال االلتاس((80(، ولعلَّ سيبويه 
هو أول من تنبه إىل خروج النهي إىل معنى الدعاء بقوله: ))إنَّ هذه الالم – يقصد 
يقطع  ال  قولك:  وذلك  والنهي،  األمر  يف  بمنزلتها  الدعاء  يف  و)ال(   – االمر  الم 
اهللا يمينك، وليجزك اهللا خراً(((81( ، وقد قلنا: إن النهي هو شبه النفي، وال فرق 
بينها إال بكون األول أسلوباً إنشائياً، وبكون الثاين أسلوباً خربياً، فإذا كان النفي هو 
اإلخبار بالسلب، فإنَّ النهي هو طلب السلب؛ لذا نجد سيبويه يسميه بنفي األمر، 
ثمة  أن  نستنتج  : ارضب(((82(، ومن هذا  لقوله  نفي  : ))وال ترضب  يقول  حيث 

ترابطاً وثيقاً بني النفي والنهي.

     وصيغة النهي املوضوعة له عند أهل العربية هي: )ال تفعل((83(، ويتغر الضمر 
يكون  التي  اللفظية  الصيغ  بعض  هبا  وتلحق  املخاطب،  لتغر  تبعا  بالفعل  املتصل 
معناها طلب االنتهاء وترك الفعل كصيغة اسم الفعل )مه(، واألفعال التي بصيغة 

األمر ومعناها النهي مثل : اجتنب واترك وغرها من األفعال واألساليب(84(.  

ا ترصف داللة  أهنَّ النحويني  الزمنية للجملة املصدرة هبا فر أغلب  الداللة  أما    
الفعل املضارع معها إىل املستقبل، فـ)) )ال( هذه ختلص الفعل املضارع لالستقبال 
معنى  فعىل   ) اآلن  تفعل  ال   ( قلت:  فإن  للحال،  املخلصة  لـ)تفعل(  نقيضة  ا  ألهنَّ
تقريب املستقبل إىل احلال(((85(، والنهي  إما أن يرد مقيداً بوصف أو زمن معني، كا 
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يف قوله تعاىل: ﴿َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء يِف امْلَِحيِض َوالَ َتْقَرُبوُهنَّ َحتََّى َيْطُهْرَن﴾ )البقرة / 
222( فالنهي عن اقرتاب النساء يف اآلية املباركة مقيد بوجود احليض، وقد يرد مع 
ما يدل عىل طلب االستمرار والدوام، كا يف قوله تعاىل : ﴿َوَما َكاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا 
َرُسوَل اهللاَِّ َواَل َأن َتنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمن َبْعِدِه َأَبداً﴾)االحزاب / 53(، وقد يرد مطلقاً 
ُقوْا اهللاَّ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن  ِذيَن آَمنُوْا اتَّ َا الَّ جمرداً عن الزمان، كا يف قوله تعاىل: ﴿ َيا َأهيُّ

ْؤِمننَِي ﴾ )البقرة / 278((8٦( َبا إِن ُكنُتم مُّ الرِّ

   ومتثل اجلملة املصدرة بـ)ال( الطلبية وسيلة مهمة إىل سبيل تقيق ما يطمح إليه 
الداعي وإنجاز ما يصبو إليه؛ إذ إّن املصالح تتحقق إما بواسطة جلب املنافع، وإما 
بواسطة دفع املفاسد، والطريق الثاين هو ما تسعى إىل تقيقه هذه اجلملة، فهي أداة 
يسعى عربها الداعي إىل رفع ما وقع عليه مما ال حيتمله ويطيقه، أو دفع ما ال حيبذه 
ويريده، وتأيت اجلملة املصدرة بـ)ال( الطلبية لتعرب عن معان ودالالت خمتلفة يستدل 
عليها من القرائن احلالية أو املقالية، ومنها ما يأيت: )الدعاء، وااللتاس، واإلرشاد، 
ا مل تأِت يف  والتمني، والرتجي، والتهكم واإلهانة، والتوبيخ، والتهديد((87( إال أهنَّ
العالقة  وطبيعة  الدعاء  فطبيعة  املعاين،  تلك  كل  عن  لتعرب  الصادقية(  )الصحيفة 

احلاكمة بني الداعي و املدعو ال تسمح باستعال جل تلك املعاين. 

   ومن املعاين التي خترج لتدل عليها اجلملة املصدرة بـ)ال( الطلبية هو طلب الرمحة 
من اهللا تعاىل، كا يف قول اإلمام الصادق )عليه السالم( من دعاء له عند الشدائد: 
ه َخلِقي بالنَّاِر ، وال تقطْع َعَصبي بالنَّاِر ، َيا اهللاُ ، َوال  امِحنَي ، ال ُتشوِّ )) َفَيا أرَحَم الرَّ
َيا كريُم ، وال   ، بالنَّاِر  َبنَي أوَصايل  ُتفرْق  َيا َرمحُن ، وال   ، بالنَّاِر  ُتفلْق ِقحَف رأيس 
رمحُن(((88(  َيا   ، بالنَّاِر  َجَسدي  ِمن  َشِيئاً  ُتصِل  ال  غفوُر،  َيا   ، بالناِر  ِعَظامي  م  هُتَشِّ
فاإلمام )عليه السالم( حياول عرب تقنية النهي  دفع خطر مدق به ال جيد مفّراً منه 
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وال خالصاً إال بالتوجه إىل اهللا واالستعانة به ماوالً استمطار رمحة اهللا واستدرار 
عطفه، مستفتحاً طلبه بنداء )أرحم الرامحني( دون سواه من األساء والصفات؛ ملا 
يف ذلك من تناسب بني صفة املدعو وغرض الدعاء، ومن دون أن ينسى ترصيع 
دعائه باألساء اإلهلية األخر ليتمكن من استمطار شآبيب تلك الرمحة، خمتاراً منها 
ما يتوافق وغاية الدعاء وهدفه، مستعمالً تقنية تكرار صيغة النداء بعد كل طلب من 
طلباته التي تدور يف جمملها حول هدف واحد هو النجاة واخلالص من النار؛ تأكيداً 
بزيادة الترضع، واستيهاب الرمحة من لدنه تعاىل مضاً داللة عىل أّنه ير متام امللك 

هللا مضاً من غر توجه إىل أمر األسباب(89(. 

   وقد يتوجه النهي يف اللفظ إىل يشء ويكون املراد هني املخاطب من طريق املجاز، 
السالم(:  )عليه  قوله  ومنه  السبب(90(،  وإرادة  املسبب  ذكر  باب  من  ذلك  ويكون 
))وال ُتِزغ ُقُلوَبنا َبعَد إذ َهَديَتنا ، َوَهب َلنا ِمن َلُدنَك َرمَحة إنََّك أنَت الوَهاب(((91( 
واملعنى ال تزغني فيزيغ قلبي(92(. والدعاء بعدم إزاغة القلوب إنا هو عن واليتهم 

)عليه السالم(، وهذا ما يفرضه سياق الدعاء(93( .

   وقد ينصبُّ هنيها عىل القيد دون املقيد، كا يف قوله تعاىل: ﴿ َفاَل َمتُوُتنَّ َإالَّ َوَأنُتم 
ْسِلُموَن ﴾ )البقرة / 132( فالنهي يف اآلية املباركة هو املوت بخالف هذه احلال  مُّ
اليهم(94(، ونظر ذلك قوله )عليه  ال هني عن املوت با هو موت؛ ألن ذلك ليس 
السالم(: ))الّلُهمَّ إيّن أعوُذ بِدرِعَك احلَصينَِة ، وأعوُذ بِجمِعَك أن ال ُمتيَتني َغَرَقاً، أو 
َحرَقاً، أو َرشَقاً، أو َقَوداً...(((95( فاإلمام )عليه السالم( يدعو أن ال يموت عىل تلك 
األحوال ؛ ملا فيها من ميتة مفاجئة ربا ال يتسنى لإلنسان معها تصحيح ما فرطه يف 

جنب اهللا، وملا فيها من ظلم للعباد، ذلك الظلم الذي يفهم من كلمة ) َقَوداً (.  
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اخلامتة

  انتهى البحث إىل جلة من النتائج يمكن إجال أمهها با يأيت: 

حرف النفي )ال( هو أوسع حروف النفي استعاال يف )الصحيفة الصادقية(، وإنَّ 
النفي يبقى مالزماً هلا يف كل استعاالهتا، حتى يف داللتها عىل النهي؛ ألنَّ النهي شبه 

النفي. 

مل ترد )ال( الزائدة املؤكدة يف )الصحيفة الصادقية( داخلة عىل اجلمل. 

بوجود  إال  الزمن  حيدد  وال  الزمان،  مطلق  يكون  للجنس  النافية  بـ)ال(  النفي  إّن 
قرينة. 

قد يقيد اإلمام النفي بالزمن املايض، من أجل نفي صفة القدم عن أشياء عبدت 
ا حادثة وخملوقة ومن ثم فهي  من دون اهللا، وملا مل تكن هذه االشياء قديمة تبني أهنَّ

ليست أهالً للعبادة. 

فرق الباحث بني اجلمل املنفية بال النافية للجنس، واجلمل املنفية بال العاملة عمل 
ليس، بكون االخرة تشتمل عىل الداللة الزمنية؛ ألنَّ خربها جيوز فيه أن يكون اساً 

 . مشتقاً أو جلةً فعليةً

ا ال تأيت  عىل الرغم من املعاين الكثرة التي تدل عليها )ال( الطلبية )الناهية( إال أهنَّ
يف كتب األدعية لتعرب عن أغلب تلك املعاين؛ ألنَّ طبيعة الدعاء وطبيعة الظروف 

احلاكمة بني الداعي واملدعو تقف حائالً دون تصور تلك املعاين. 
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم 

 - ، مصطفى  إلبراهيم  النحو،  إحياء 

مطبعة جلنة التأليف والرتجة والنرش ، القاهرة 

، 1959 م ، ) د. ط ( .

القرآن -  يف  والنهي  األمر  أساليب 

الكريم وأرسارها البالغية ، ليوسف عبد اهللا 

االنصاري ، ) رسالة ماجستر ( ، كلية اللغة 

العربية ، جامعة أم القر ، 1410 ه ، 1990 

م .

األصول يف النحو العريب ، أليب بكر - 

، تقيق  البغدادي  الرساج  بن  بن سهل  ممد 

الدكتور عبد احلسني الفتيل ، )ط3( ، مؤسسة 

الرسالة ، ) د.ت( .

الربهان يف علوم القرآن ، لبدر الدين - 

 ، إبراهيم  الفضل  أبو  ، تقيق ممد  الزركيش 

دار الرتاث ، القاهرة ، )د.ط( ، )د ت( .

وعلومها -  أسسها   ، العربية  البالغة 

وفنوهنا ، لعبد الرمحن حنبكة امليداين ، )ط1( 

، دار القلم ، دمشق ، ودار الشامية ، بروت، 

141٦ ه ، 199٦ م . 

النفي -  بني  الفعلية  اجلملة  بناء 

حارث   ،  ) عمران  آل   ( سورة  يف  واإلثبات 

كلية   ) ماجستر  رسالة   (  ، ممد  عادل 

الدراسات العليا ، جامعة النجاح ،  2008 م 

ممد -  للشيخ   ، والتنوير  التحرير 

 ، للنرش  التونسية  الدار   ، عاشور  بن  الطاهر 

تونس ، 1984 م ، ) د.ط( . 

وأدواته -  أصوله  النحوي  التحليل 

الرشكة  ، )ط1(  قباوة  الدين  فخر  للدكتور   ،

املرصية العاملية للنرش، لونجان ، 2002 م . 

عبده -  للدكتور   ، النحوي  التطبيق 

 ، اجلامعية  املعرفة  دار  )ط2(    ، الراجحي 

االسكندرية ، 1420 ه ، 2000 م . 

 - ، العربية  للغة  النحوي  التطور 

عبد  رمضان  الدكتور  ترجة  برجسرتارس 

 ، القاهرة   ، اخلانجي  مكتبة  )ط2(   ، التواب 

1414 ه ، 1994 م .

 - ، وأقسامها  تأليفها  العربية  اجلملة 
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 ، )ط2(   ، السامرائي  صالح  فاضل  للدكتور 

دار الفكر ، عان 2007 م .

فاضل -  للدكتور   ، واملعنى  اجلملة 

السامرائي ، )ط1( ، دار ابن حزم ، بروت، 

لبنان ، 1421 ه ، 2000 م . 

 - ، املعاين  حروف  يف  الداين  اجلنى 

الدكتور  تقيق    ، املرادي  قاسم  بن  للحسن 

قباوة واألستاذ ممد نديم فاضل  الدين  فخر 

، )ط1( دار الكتب العلمية ، بروت ، لبنان ، 

1413 ه ، 1992 م .

دراسات ألسلوب القرآن الكريم ، - 

تأليف ممد عبد اخلالق عضيمة ، دار احلديث 

، القاهرة 1425ه ، 2004م ، ) د.ط( 

 - ، العربية  اجلملة  يف  الزمنية  الداللة 

للدكتور عيل جابر املنصوري ، )ط1( ، الدار 

العلمية الدولية ودار الثقافة للنرش والتوزيع ، 

عان ،      2002 م.  

حروف -  رشح  يف  املباين  رصف 

 ، املالقي  النور  عبد  بن  أمحد  لإلمام   ، املعاين 

تقيق أمحد ممد اخلراط ، جممع اللغة العربية 

، دمشق ، ) د.ط( ، ) د.ت(. 

قرائنه -  العربية  اللغة  يف  الفعل  زمن 

وجهاته ، لعبد اجلبار توامة ، ديوان املطبوعات 

اجلامعية ، اجلزائر ، 1994 م ، ) د.ط(.

رشح ابن عقيل ، لبهاء الدين عبد اهللا - 

بن عقيل ، )ط1( ، اسيانا ، إيران ، 1384ه .

رشح االشموين عىل الفية ابن مالك - 

، تقيق ممد ميي الدين عبد احلميد ، )ط1( 

، دار الكتاب العريب ، بروت ، لبنان 1375 

ه .

جال -  مالك  البن  التسهيل  رشح 

الدين ممد بن عبد اهللا الطائي، تقيق الدكتور 

بدوي  ممد  والدكتور  السيد  الرمحن  عبد 

، ) د.ط( ،)  للطباعة والنرش  املختون ، هجر 

د.ت(. 

ابن -  الدين  ملوفق   ، املفصل  رشح 

د.ط(   ( املنرية،  الطابعة  إدارة  طبعة   ، يعيش 

، ) د.ت(

هشام -  البن   ،  الند قطر  رشح 

القربى  انتشارات ذوي   ، ، )ط3(  األنصاري 
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، قم ، إيران ، 142٦ . 

باقر -  تأليف   ، الصادقية  الصحيفة 

القريش  باقر  مهدي  تقيق   ، القريش  رشيف 

األرشف  النجف   ، املعروف  دار   ، )ط5(   ،

2011 م . 

للدكتور -   ، وأبنيته  زمانه  الفعل 

إبراهيم السامرائي ، )ط2( ، مؤسسة الرسالة 

، بروت ، لبنان ، 1400 ه ، 1980 م . 

 - ، وتطبيق  قواعد  العريب  النحو  يف 

للدكتور مهدي املخزومي ، )ط2( دار الرائد 

العريب ، بروت ، لبنان ، 198٦ م .

 - ، وتوجيه  نقد  العريب  النحو  يف   

دار   ، )ط2(   ، املخزومي  مهدي  للدكتور 

الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2005 م . 

عمرو -  برش  أيب  لسيبويه   ، الكتاب 

بن عثان بن قنرب ، تقيق ورشح عبد السالم 

هارون ، )ط3( ، مكتبة اخلانجي ، القاهرة ، 

1408 ه ، 1998 م .

لسان العرب ، البن منظور ، تقيق - 

الكبر وممد أمحد حسب اهللا و  عبد اهللا عيل 

هاشم ممد الشاذيل ، دار املعارف ، القاهرة ، 

)د.ط( ، ) د.ت(. 

 - ، ومبناها  معناها  العربية  اللغة 

 ، الكتب  عامل   ، ، )ط5(  متام حسان  للدكتور 

القاهرة ، 1427 ه ، 200٦ م .

جمالس ثعلب ، أليب العباس أمحد بن - 

حييى ثعلب ، رشح وتقيق عبد السالم ممد 

هارون ، )ط2( ، دار املعارف املرصية ، مرص 

19٦0 م . 

البن -   ، األعظم  واملحيط  املحكم 

سيده ، تقيق الدكتور عبد احلميد هنداوي ، 

)ط1( ، دار الكتب العلمية ، بروت ، لبنان – 

1421 ه، 2000 م .

بن -  حييى  زكريا  أليب   ، القرآن  معاين 

زياد الفراء ، تقيق أمحد يوسف النجايت وممد 

 ، الشلبي  إساعيل  الفتاح  وعبد  النجار  عيل 

للتأليف والرتجة ، مرص  )ط1(، دار املرصية 

،  ) د.ت(.   

فاضل -  للدكتور   ، النحو  معاين 

التاريخ  ، مؤسسة  ، )ط1(  السامرائي  صالح 
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العريب ، بروت ، لبنان 2007 م . 

امحد -  بن  للخليل    ، العني  معجم 

عبد  الدكتور  وتقيق  ترتيب   ، الفراهيدي 

احلميد هنداوي ، )ط1( ، دار الكتب العلمية 

، بروت ، لبنان ، 1424 ه ، 2003 م .  

املعنى وظالل املعنى ، للدكتور ممد - 

ممد يونس عيل ، )ط2(، دار املدار اإلسالمي 

،  بنغازي ، ليبيا ، 2007 م .

االعاريب -  كتب  عن  اللبيب  مغني 

ورشح  تقيق   ، االنصاري  هشام  البن   ،

اللطيف ممد اخلطيب ، )ط1(  الدكتور عبد 

، الكويت،2000م.

مفتاح العلوم ، ليوسف ابن ايب بكر - 

السكاكي ، ضبطه وكتب هوامشه نعيم زرزور 

، )ط2( ، دار الكتب العلمية ، بروت ، لبنان 

، 1987 م . 

للعالمة -   ، القرآن  تفسر  يف  امليزان 

وأرشف  صححه   ، الطباطبائي  حسني  ممد 

)ط1(   ، األعلمي  حسني  الشيخ  طباعته  عىل 

 ، بروت   ، للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة   ،

لبنان ، 1417 ه،1997م. 

يف -  ومكانته  املضارع  الفعل  نحو 

 ، بعلبكي  منر  لرمزي   ، االسنادية  الرتاكيب 

ولغات  العربية  اللغة  دائرة   ) أستاذ  رسالة   (

الرشق األدنى ، اجلامعة األمريكية يف بروت 

، 1975 م .

النحو الوايف ، لألستاذ عباس حسن - 

، )ط7( ، انتشارات نارص خرسو ، طهران ، 

1425 ه . 

اجلوامع -  جع  رشح  يف  اهلوامع  مهع 

، جلالل الدين السيوطي ، تقيق عبد احلميد 

        ، ط(  )د  مرص  التوفيقية   املكتبة   ، هنداوي 

)د.ت(.


