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  ولألا الفصل

  البحث أساسية

  مقدمة  . أ

 النفي من أداتان فيها كانت اليت للكلمة اصطالحان مها واإلثبات النفي
 ماإ الشيء لنفي الطرائق كانت النحو علم يف .واحدة كلمة يف انمعتجت
 أي زيدا الَّإِ الطُّالَّب جاَء: فنحو ستثناء،إلبا أما. مباشرة بالنفي ماإو ستثناءإلبا

ِرجخ ديا. الكالم هذا احلكم يف زلَ الَ: فنحو بالنفي، وأمجِل ِفي رما أي الْفَص 
 موجودةً مراةإ كانت وميكن. واحد رجل ولو الفصل يف موجود رجل من

  .الكالم اهذ احلكم يف نفيه و الرجل إخرج ومعناها. هناك

 جتتمع حينما ولكن. الشيء لنفي بالطرائق تتضمنان اللتان الكلمتان تلكما
 فاملعىن زيدا الَّإِ الْفَصِل ِفي رجلَ الَ: حنو واحدة، كلمة يف الكلمتان هاتان
 فهذه". الَّإِ ... الَ "سلوبأب الكلمة تلك وتستخدم. الفصل يف زيد إثبات
  .ثباتإلوا بالنفي تسمى الكلمة

 يف وهي. الكرمي نآالقر يف ثباتإلوا للنفي ابأسلو عشر مخسة وكانت
 تبحث حينما جدا كبري حبث نهاأب الباحثة ريوتعب. وتقريــبا تقديرا أيةً ثالمثائة
  .ثباتإلوا النفي عن الكرمي نآالقر مجيع يف أي مجيعا

 فيالن عن يةألا مثل .فقط البقرة لسورة حبثها يف الباحثة تركز فلذلك،
 النفي معىن 1.مسِلمونَ وأَنتم إَالَّ تموتن الَفَ.... ١٣٢: البقرة سورة يف واإلثبات
  . واألمر النهي لداللة الكلمة هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب واإلثبات
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 دفع. املوت مصادفة إىل عليه بالثبات وأمر اإلسالم ترك عن ى أي"
 التكليف، معىن فما العبد طاقة يف ليس اإلسالم على املوت إنّ ليقا ما بذلك
  2".تركه عن والنهي باإلسالم التكليف املراد بأنَ فأجاب

 مجع ومنها. فيه اخلطوات كانت. الكيفي املنهج فهو ملستخدما املنهج ماأف
 أما و. ثباتإلوا النفي عن تعرض اليت البقرة سورة يف ياتألا يعىن البيانات
 أساليبهما بتوضيح ثباتإلوا بالنفي  تِرد اليت ياتألا الباحثة حتلّل بعدها،

  .النحو علم ناحية من ومعانيهما

   البحث سئلةأ  . ب

  :فهي عليها جابةإلا الباحثة حتاول سوف الىت البحث سئلةأ ماأ

  البقرة؟ سورة يف واإلثبات النفي أساليب كيف. 1
   البقرة؟ سورة يف واإلثبات النفي معاين ما  .2

  البحث هدافأ. ج
  :يلي ما فهي حتقيقها إىل البحث هذا يسعى الىت هدافألا ماأ

  .البقرة ةسور يف واإلثبات النفي أساليب ملعرفة. 1
  .البقرة سورة يف واإلثبات النفي معاين ملعرفة. 2

  البحث مهّيةأ. د
  .النحوية الدراسة يف املراجع تكميلة يف دور البحث هذا إنّ
  املصطلحات توضيح. هـ

  عنوان صياغة منها تتكون الىت املصطالحات يلي فيما الباحثة تتوضح
  :وهي البحث، هذا
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   النفي من داتانأ فيها كان الىت للكلمة الحاناالصط مها واإلثبات النفي. ١
 واإلثبات النفي البالغي، يف ماأو. ستثناءإلوا النفي أداة بني داتنيألا مجع أو

 بصفة، شىيء اختصاص املتكلّم يقصد نْأ مها". جيابإلوا بالسلب يسمى
  3."يثبتها مث الناس مجيع عن فينفيها

 اتيآ وعشرون تسعة فيها تتضمن الىت نآالقر ورس إحدى هي البقرة سورة. ٢
  .واإلثبات النفي عن
  

 نّأب ظهر نآلا باملوضوع، ترد الىت املصطالحات الباحثة توضح أنْ بعد
 ".البقرة سورة يف ومعانيهما واإلثبات النفي "املوضوع حتت تبحث الباحثة

  البحث حتديد. و
 يف الباحثة فحددته وموضوعا إطارا يتسع وال جلهأل وضع فيما حبثه يركز لكي
  :يلي ما ضوء
 البقرة سورة يف واإلثبات النفي هو البحث هذا يف الدراسة موضوع إنّ.  ١

  . فقط
 مالحظة مع البقرة سورة يف واإلثبات النفي دراسة يف يركز البحث هذا نّإ.  ٢

  .ومعانيهما أساليبهما
  السابقة الدراسات. ز

 نآالقر يف واإلثبات النفي دراسة يف ولألا هو البحث هذا نّأ الباحثة تدعي ال
 يف الباحثة وتسجل. إفكارا منها خذأتو منها تستفيد دراسات سبقته فقد الكرمي،
 هذا يف الدراسات خريطة عرض دف السابقة الدراسات تلك التالية السطور

  :الدراسات من سبقه وما البحث هذا بني املميزة النقاط برازإو وضوعامل

                                                             
 .٣١٠: ،ص)السنة جمهول العلمية، الكتب دار لبنان،-وتبري (،البالغة جواهر اهلاشيمى، امحد السيد  3



4 
 

 شهادة لنيل قدمته تكميلي حبث ”البقرة سورة يف ستثناءإلا ”ياين نور ِسلِْفيا  .١
 كلية وأدا العربية اللغة قسم يف وأدا العربية اللغة يف )S1 (األوىل اجلامعية
 سنة ،إندونيسيا سورابايا ميةاحلكو سالميةإلا مبيلأ سونن جامعة اآلداب
 وخالَ وِسوى وغَير إالَّ (ستثناءإلا حرف عن الرسالة هذه تضمنت. م ١٩٨٨
 يف وأعماله وظائفته وكيف) وبيد يكُونُ والَ ولَيس ِسيما والَ وحاشا وعدا
  .البقرة سورة

 شهادة للني قدمته تكميلي حبث ”الكهف سورة يف ال حروف” روايدا سييت. ٢
 كلية وأدا العربية اللغة قسم يف وأدا العربية اللغة يف )S1 (األوىل اجلامعية
 سنة ،إندونيسيا سورابايا احلكومية سالميةإلا مبيلأ سونن جامعة اآلداب
 و للنفي" ال "إما ،"ال "حرف عن الرسالة هذه يف الباحثة تشرح. م ٢٠٠٥

  .للنهي" ال "إما

 لنيل قدمته تكميلي حبث ”العربية اللغة يف حكامهأو ءستثناإلا” رحيمة  . ٣
 وأدا العربية اللغة قسم يف وأدا العربية اللغة يف )S1 (األوىل اجلامعية شهادة
 سنة ،إندونيسيا سورابايا احلكومية سالميةإلا مبيلأ سونن جامعة اآلداب كلية

 يف ليس حكامهأو ستثناءإلا حرف عن حبثها يف الباحثة وتوضحِت. م ١٩٨٨
  .غالبا العربية اللغة يف لكن و نآالقر

 لنيل قدمه تكميلي حبث ”البقرة سورة يف ال حروف” حريري اهللا عبد   .٤
 وأدا العربية اللغة قسم يف وأدا العربية اللغة يف )S1 (األوىل اجلامعية شهادة
 سنة ،دونيسياإن سورابايا احلكومية سالميةإلا مبيلأ سونن جامعة اآلداب كلية

 البقرة سورة يف ستثناءإلا عن حبثت وىلألا السابقة الدراسة يف أما. م ٢٠٠٥
" ال "إما فقط،" ال "حرف عن حريري اهللا عبد حبث الرسالة، هذه يف بل

  .للنهي" ال "إما و للنفي
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 لنيل قدمه تكميلي حبث ”عمران لآ سورة يف ال حروف” طاعأ حممد  . ٥
 وأدا العربية اللغة قسم يف وأدا العربية اللغة يف )S1 (األوىل اجلامعية شهادة
 سنة ،إندونيسيا سورابايا احلكومية سالميةإلا مبيلأ سونن جامعة اآلداب كلية

 اخلامسة يف ولكن ،والرابعة الثانية الدراسة يف سواء الرسالة هذه. م ٢٠٠٥
  .عمران لآ سورة يف يعىن املوقع ناحية من ختتلف

 شهادة لنيل قدمه تكميلي حبث ”يس سورة يف ال حروف” ورن محدأ  . ٦
 كلية وأدا العربية اللغة قسم يف وأدا العربية اللغة يف )S1 (األوىل اجلامعية
 سنة ،إندونيسيا سورابايا احلكومية سالميةإلا مبيلأ سونن جامعة اآلداب
 يف ولكن ،سةواخلام والرابعة الثانية الدراسة يف سواء الرسالة هذه. م ٢٠٠٥
  .يس سورة يف يعىن املوقع ناحية من ختتلف السادسة

 شهادة لنيل قدمه تكميلي حبث" العربية اللغة يف معناها و ال عمل "سوفادي. 7
 كلية وأدا العربية اللغة قسم يف وأدا العربية اللغة يف )S1 (األوىل اجلامعية
 سنة ،إندونيسيا راباياسو احلكومية سالميةإلا مبيلأ سونن جامعة اآلداب
. املوضوع من ختتلف لكن ،الثالثة الدراسة يف سواء الرسالة هذه. م 2003

 يف بل حكامهأو ستثناءإلا حرف مجيع عن تبحث الثالثة الدراسة يف أما
  .معناها و" ال "عمل عن السابعة

 الذي" ال "حرف تناولت السادسة البحوث هذه نّأ الباحثة الحظت
 هذا يف و. تناوهلا حيث خمتلفة جوانب من والنفي ناءستثإلا حرف من هو

 االختالف االختالف؟ هو ما. السابقة البحوث يف مبا ختالفا كان البحث
 السلب من داةألفا الواحدة الكلمة كانت السابقة الدراسات يف لو هو ساسيألا

 إما السلب، من دتنيألا على تتكون هي الباحثة تبحث اليت وأما. أيضا واحدة
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 بني االختالف هو هذا. النفييِن أداة بني إماو والنفي، ستثناءإلا أداة بني معجت
 .السابقة الدراسات

 


