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 الثاين الفصل

  النظري طارإلا

 النظري؟ هو ما تشرح أنْ هلا ينبغي النظري، اإلطار يف الباحثة تدخل أنْ قبل
  : بوِغني برهان قال

"Teori adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen 

penelitinya."1 

 الكيفي حبث يف النظري انقسم. البحث أسئلة وابجل النظري الباحثة تستخدم

 النظري فأما" .)induktif( واإلستنباطي )deduktif( اإلستداليل النظري: قسمان

. اضاإلفتر لبنية وموزونا ألةً هيستخدم الذي البحث أول يف النظري يطلب اإلستداليل

  2."مباشرة غري البحث أسئلة نظر يف النظري الباحثة تستخدم فلذلك

 عرض يعىن" A "املتقلب". B "و" A "املتقلب مها. مبتقَلِّبيِن تتكون الرسالة هذه

 فلذلك،. ومعانيهما واإلثبات النفي عن عرض يعىن" B "واملتقلب. البقرة سورة عن

 األول: مبحثان النظري اإلطار هذا مسقَي النظري، هو ما ةالباحث تعرف أنْ بعد

 واإلثبات النفي عن يشرح الذي النظري والثاين. البقرة سورة عن يشرح الذي النظري

  .ومعانيهما

  
                                                             
1 Prof. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm: 23. 
2 Ibid, hlm: 26. 
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 البقرة سورة عن حملة: ولألا املبحث  . أ

 البقرة بسورة التعريف .1

 حقي اعيلمسإ ومنهم. البقرة بسورة تعريف عن املفسرين اراء كثر
  :قال الربوسوي

 أقصر؟ يهاآو أطول يةآ وأي أقصر؟ هايآو أطول سورة أي قلت نْإ"
 وأطول الكوثر وأقصرها البقرة نآالقر يف سورة أطول: التفسري أهل قال: قلت
: احلجر" (فَأَسقَيناكُموه "كلمة وأطول والفجر والضحى يةآ وأقصرها ينالد يةآ

 الفاحتة؟ عدا ما السور أعظم البقرة سورة أن يف كمةاحل ما: قلت فَِإنْ) ٢٢
 مل ذإ احلجج وأقيمت مثالألا وضربت حكامألا فيها فُصلَت األ: اجلواب
 ابن قال. نالقرآ فسطاط مسيت ولذلك عليه تملتاش ما على سورة تشتمل
 ي وألف أمر ألف فيها: يقول أشياخي بعض مسيت": نآالقر أحكام "يف العريب
 سنني مثاين عنهما اهللا رضي عمر ابن أقام فقهها ولعظم خرب، وألف محك وألف
 مر أنه اعلم": الكبري التفسري "يف مامإلا قال". احلكم أسئلة "يف كذا تعلمها على
 من يستنبط أن ميكن الكرمية السورة هذه أنّ قاواتألا بعض يف لساين على

 أهل من وقوم ساداحل بعض هذا فاستبعد لةأسم لفآ عشرة ونفائسها فوائدها
 التصلفات من أنفسهم من ألفوه ما على ذلك ومحلوا والعناد والغي اجلهل
 يف شرعت فلما واملباين املعاقد حتقيق عن واخلالية والكلمات املعاين عن الفارغة
 أمر ذكرنا ما أنّ على كالتنبية لتصري املقدمة هذه قدمت الكتاب هذا تصنيف
 3."هيانت الوصول قريب احلصول ممكن

. الكرمي نآالقر يف السور أفضل هي الدين شهاب عند البقرة سورة وأما
  :كتابه يف وقال

                                                             
 .٣٢: ص ،)السنة جمهول الفكر، دار: املكان جمهول (،البيان روح تفسري الربوسوي، حقي مساعيلإ  3
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 و اهللا فقالوا ؟"أفضل نآالقر أي: "قال سلّم و عليه اهللا صلى الرسول أنّ يِور و
 رسوله و اهللا قالوا ؟"أفضل أيها و: "قال مث". البقرة سورة: "قال. أعلم سولهر

 على مثانون و سبع و مائتان يااآو مدنية، هي و" الكرسي أية: "قال. أعلم
 4.مثانون و ست وقيل املشهور،

 سورة تفسري عن القدير فتح يف الشوكاين حممد بن علي بن حممد ىرأ
: وقيل .شىت مدد يف نزلت مدنية،: البقرة سورة تفسري يف القرطيب قال". البقرة
" اِهللا لَىِإ ِفيِه ترجعونَ يوما واتقُوا: "تعاىل قوله إال باملدينة،  نزلت سورة أول هي

 حجة يف النحر يوم نزلت و السماء، من نزلت يةآ خرآ اإف ،)٢٨١: البقرة(
  5.نآالقر من نزل ما أواخر من أيضا الربا ياتآ و مبىن، الوداع

  :هي نآالقر ظالل يف قطب سيد دعن البقرة سورة وأما

 على نآالقر سورة أطول هي و. اهلجرة بعد السور من نزل ما أوائل من
 ياتآ نزول قبل احتملت حىت كلها متوالية ترتل مل يااآ أنّ واملرجح. طالقإلا

 – الثبوت قطعية ليت سبابألا هذه تكن إنْ و – خرىألا املدنية السور من
 أنْ حيدث كان إمنا  ;متوالية كلها يااآ ترتل مل الطوال املدنية السور أنّ تفيد
 وأنّ مقدماا، نزلت سابقة سورة استكمال قبل الحقة سورة من ياتآ ترتل
 ال – أوائلها نزول سبق هي الرتول حيث من السور ترتيب يف عليه معول
 و الربا، ياتآك نآالقر من نزل ما أواخر يف ياتآ السورة هذه يف و – مجيعها

  6.املدنية يف نآالقر من نزل ما أوائل من كانت مقدماا أنّ الراجح أنّ حني يف

  :هي. البقرة سورة رضا رشيد حممد الشيخ شرح متّ
                                                             

 ،)م٢٠٠٣ - هــ١٤٣٢ الفكر، دار: لبنان-بريوت (،املثاين والسبع العظيم القران تفسري يف: املعاين روح الدين، شهاب  4
 .١٢٦: ص

 .٩٧: ص ،)م٢٠٠٥ - هــ١٤٢٦ الوفاء، دار: املكان جمهول (،القدير فتح الشوكاين، حممد بن علي بن حممد  5
 .٢٧: ص ،)م١٩٩٢ - هـــ١٤١٢ الشروق، دار: لبنان-بريوت (،نآالقر ظالل يف قطب، سيد  6
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 إنها: روي و لوداع،ا حجة يف قيل ما على نزلت يةآ منها و مجاع،إلبا مدنية
: البقرة" (اِهللا ِإلَى ِفيِه ترجعونَ يوما واتقُوا: "هي و نزوال، نآالقر يآ خرآ

 ن،آالقر سور مجيع أطول هي و. اهلجرة أول يف نزل معظمها و. إخل) ٢٨١
 املشهورة املصاحف عد عليه و ست، أو ياتآ سبع و مثانون و مائتان يااآف
 التناسب كان إن و الفاحتة، بني و بينها التناسب بيان إىل حجة وال. نآلا

 – فاحتته بعد نآالقر أول يف وضعت أمنا و جله،أل بعدها توضع مل اإف ظاهرا،
 و سورة أطول نهاأل - تفسريها يف بيناها اليت اخلصائص هلا مبا فاحتته كانت اليت
 نّإف فالطوىل، الطوىل ال املكي، لىع منها املدينّ بتقدمي الطوال السبع بقية تليها

 أُخرت وقد نعامألا من أطول عرافألوا بعدها، هي و املائدة من أطول نعامألا
 أمنا و مدنيتان، كلتامها و منها، أقصر هي و التوبة على نفالألا قُدمت و عنها،
 روعي و. فرادألا كلّ يف ال اجلملة يف نآالقر سور ترتيب يف الطول روعي
 املدينّ مزح مث. منها كلّ من حمله يف القارئ يراه و. ذلك ترتيب يف اسبالتن

تنشيط أىل أدىن ومسائلهما أسلوبيهما اختالف نّأل السور، سائر يف باملكي 
  7.نآالقر خصائص من وهذا. التالوة من امللل عن به ىأنأ و القارئ،

 السورة نَّأب احلنبلي الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أيب وزاد  
 كلمةً، وعشرون وإحدى ومائة لفآ وستة ية،آ ومثانون وستة مائتان" هي البقرة
  8."حرف ومخسمائة ألفًا وعشرون ومخسة

 ستستخلصها املفسرين، عند الشائعة التعريفات عدة عرضت ما بعد
 مدنية سورة أطول هي البقرة سورة نّأب الباحثة فتقول. وجالء بوضوح الباحثة
 وألف أمر ألف وفيها. املنورة املدينة عن الرسول هجرة بعد نزلت سور أوائل

                                                             
 .٨٠: ص ،)م٢٠٠٧ / هـــ١٤٢٨-١٤٢٧ الفكر، دار: املكان جمهول (،احلكيم نآالقر تفسري رضا، رشيد حممد  7
 ،)١٩٧١ العلمية، الكتب دار: لبنان-بريوت (،الكتاب علوم يف اللباب ي،احلنبل الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أيب  8

 .٢٥٠: ص
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 فيها فُصلَت األ السور أعظم البقرة سورة أما. خرب وألف حكم وألف ي
 اشتملت ما على سورة تشتمل مل ذإ احلجج وأقيمت مثالألا وضربت حكامألا

 حبرف تبدأ األ" الـم "تسمى وقيل. لقرانا فسطاط مسيت ولذلك عليه
  ".مالـ"

  

  البقرة سورة مضمون .2

. خرب وألف حكم وألف ي وألف أمر لفأب البقرة ورةس تضمن  
  :يلي فكما راءآلا أما. كتبهم يف يبحثون املفسرون كثرت

  : قطب دسي قال

 بين موقف حول تدور ناحية من فهي. موضوعات عدة تضم السورة هذه
 – لرسوهلا مواجهتهم و هلا، واستقباهلم املدينة، يف سالميةإلا الدعوة من إسرائيل
 سائر و..... أساسها على الناشئة املسلمة للجماعة و – سلّم و عليه هللا صلى
 جهة، من املنافقني و اليهود بني القوية العالقة تلك فيه مبا املوقف ذا يتعلق ما
 تدور  خرىألا الناحية من هي و..... أخرى جهة من املشركني و اليهود بني و

 و الدعوة أمانة حلمل إعدادها و ا،أشن أول يف املسلمة اجلماعة موقف حول
 و محلها، عن إسرائيل بين نكول السورة تعلن أنْ بعد رض،ألا يف اخلالفة
 براهيمإل احلقيقي نتسابإلا شرف من جتريدهم و خبصوصها، اهللا لعهد نقضهم

 وحتذيرها املسلمة اجلماعة تبصري و وىل،ألا احلنيفية صاحب – السالم عليه –
 9.العظيم الشرف هذا من إسرائيل بين ريدجت سببت اليت العثرات من

                                                             
 .٢٨: ص ، نآالقر ظالل يف قطب، سيد  9
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 من ندرك املنافقني، هلؤالء مطوالً وصفًا) 20-8 آيات( السورة أول يف وسنجد
 على أرغموا الذين الكرباء أولئك هم الغالب يف م املعين أنّ فقراته بعض

 هذه وتسمية الناس، مجاهري على مترفعه بعد تنسوا ومل سالم،إلبا التظاهر
 آمنا يقُولُ من الناِس وِمن ﴿!: املتكربين العلية طريقة على بالسفهاء اجلماهري

 يخدعونَ وما آمنوا، والَِّذين اللّه يخاِدعونَ. ِبمؤِمِنني هم وما اآلِخِر وِبالْيوِم ِباللِّه
 أَِليم عذَاب ولَهم مرضاً، اللّه فَزادهم مرض قُلُوِبِهم ِفي. يشعرونَ وما أَنفُسهم ِإالَّ
 نحن ِإنما: قَالُواْ اَألرِض ِفي تفِْسدواْ الَ: لَهم ِقيلَ وِإذَا. يكِْذبونَ كَانوا ِبما

 آِمنواْ: لَهم ِقيلَ وِإذَا. شعرونَي الَّ ولَـِكن الْمفِْسدونَ هم ِإنهم أَال.  مصِلحونَ
 الَّ ولَـِكن السفَهاء هم ِإنهم أَال السفَهاء آمن كَما أَنؤِمن: قَالُواْ الناس آمن كَما

 ِإنا: قَالُواْ مشياِطيِنِه ِإلَى خلَواْ وِإذَا آمنا،: قَالُواْ آمنواْ الَِّذين لَقُواْ وِإذَا. يعلَمونَ
كْمعا ممِإن نحِزئُونَ نهتسم .اللّه ِزئهتسي ِبِهم مهدميِفي و اِنِهميونَ طُغهمعي .

لَـِئكأُو اْ الَِّذينورتالَلَةَ اشى الضدا ِبالْهت فَمِبحر ،مهتارجا تمواْ وكَان 
ِدينتهثَلُ. مممثَِل هالَِّذي كَم قَدوتاراً اسا نفَلَم اءتا أَضم لَهوح بذَه اللّه 
،وِرِهمِبن مكَهرتاٍت ِفي وونَ الَّ ظُلُمِصربي .مص كْمب يمع مونَ الَ فَهِجعري .أَو 
 من آذَاِنِهم ِفي أَصاِبعهم يجعلُونَ وبرق، ورعد ظُلُمات ِفيِه السماِء من كَصيٍب
 أَبصارهم يخطَف الْبرق يكَاد. ِبالْكاِفِرين مِحيطٌ واللّه الْموِت، حذَر الصواِعِق

 سمِعِهمِب لَذَهب اللّه شاء ولَو قَامواْ، علَيِهم أَظْلَم وِإذَا ِفيِه، مشواْ لَهم أَضاء كُلَّما
،اِرِهمصأَبلَى اللَّه ِإنَّ وٍء كُلِّ عيش 10.﴾قَِدير  

 التحذير، هذا و التنبيه، هذا و الوصف، هذا تتضمنت اليت السورة وهذه
 رضألا يف العقيدة أمانة حلمل إعدادها و املسلمة اجلماعة بناء كذلك تضمنت

                                                             
 . ٣١: ص السابق، املرجع  10
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 الوقفة هذه وجهها يف وقوفهم و قدميا، محلها عن إسرائيل بين نكول بعد
  11.أخريا

 مبوافقهم تذكرهم و هذه، أفاعيلهم على قوية محلة السورة تتضمن مث ومن
 مدار على أنبيائهم و شرائعهم من و – السالم عليه – موسى نبيهم من املماثلة
 تتغري ال واحدة جيلة و متصل، واحد جيل مأك هذا يف ختاطبهم و. أجياهلم

  12.تتبدل وال

 و التصور منهج. املسلمة اجلماعة هلذه الرباين املنهج بيان يف السورة متضي مثّ
 ليسوا اهللا سبيل يف يقتلون الذين أنّ هلا تبني املعاملة، و السلوك منهج و العبادة،
 و نفسألا و موالألا نقص و اجلوع و وفباخل صابةإلا أنّ و. أحياء بل أمواتا

 و اهللا صلوات عليه الصابرون ينال ابتالء، هي إمنا ا، يراد شرا ليس الثمرات
 يعدهم اهللا و بالفحشاء مرهمأيو الفقر الناس يعد الشيطان أنّ و. هداه و رمحته
 و ،النور إىل الظلمات من خيرجهم منواآ الذين ويل اهللا أنّ و. فضال و منه مغفرة
 هلم تبني و... الظلمات إىل النور من خيرجوم الطاغوت أوليائهم كفروا الذين
 مظاهره ال الرب حقيقة هلم تبني و. املشارب و املطاعم يف احلرام و احلالل بعض

 وأحكام. الوصية أحكام و. القتلى يف القصاص أحكام هلم تبني و. أشكاله و
 التوسع مع الطالق و الزواج أحكام و. احلج أحكام و. اجلهاد أحكام و. الصوم

 أحكام و. الربا أحكام و الصدقة أحكام و. خاصة بصفة سرةألا دستور يف
  13.التجارة و الدين

 فيبني افتتاحها، على ينعطف السورة ختام نرى) ٢٨٦-٢٨٥ يتاآ (النهاية ويف
 كلها وبالكتاب كلهم، نبياءألبا املسلمة مةألا وإميان مياين،إلا التصور طبيعة

                                                             
 . ٣٣: ص ،السابق املرجع  11
 .٣٤: ص ،السابق املرجع  12
 .34: ص السابق، املرجع  13
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 ربِه ِمن ِإلَيِه أُنِزلَ ِبما الرسولُ آمن ﴿: والطاعة السمع مع وراءه، وما وبالغيب
 رسِلِه، من أَحٍد بين نفَرق الَ ورسِلِه، وكُتِبِه ومآلِئكَِتِه ِباللِّه آمن كُلٌّ والْمؤِمنونَ،

 ِإالَّ نفْساً اللّه يكَلِّف الَ. الْمِصري وِإلَيك ربنا غُفْرانك وأَطَعنا، ِمعناس: وقَالُواْ
 أَخطَأْنا، أَو نِسينا ِإن تؤاِخذْنا الَ ربنا اكْتسبت، ما وعلَيها كَسبت ما لَها وسعها
 ما تحملْنا والَ ربنا قَبِلنا، ِمن الَِّذين علَى حملْته كَما راًِإص علَينا تحِملْ والَ ربنا
 الْقَوِم علَى فَانصرنا موالَنا، أَنت وارحمنا، لَنا، واغِْفر عنا واعف ِبِه، لَنا طَاقَةَ الَ

14.﴾الْكَاِفِرين  

  

  

 

  :العامة سالمإلا دعوة

 وال لشك فيه جمال ال حقا وكونه ن،آالقر بدعوة البقرة سورة وجلّ عز اهللا بدأ
  15:أقسام ثالثة هدايته جتاه الناس وجعل: ارتياب

 الفطرة، سالمة مبجرد بالغيب يؤمنون الذين: قسمان وهم املؤمنون،. ١
 يؤمنون والذين. جتماعيإلا واملايلّ الروحي، البدينّ: الدين ركين ويقيمون

 منها أكمل يرونه إذْ الرسل، كتب من قبله من أنزل مبا إميام ثريأتب به
 أية يف ميانإلل صولألا هذه فصل مثّ. داللة وأقوى رواية، وأصح هداية

"سلَي اواِتال ِفي ما لِّلَِّه " وأييت إخل) ١٧٧: البقرة" (الِْبرما سمِفي و 
 .إخل) ٢٨٤: البقرة" (ۗ◌اَألرِض

                                                             
 .٣٥: ص ،السابق املرجع  14
 .80: ص ،احلكيم نآالقر تفسري رضا، رشيد حممد  15
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 ميانإلل االستعداد فقدوا الذين اهلوى، وطاعة الكفر يف الراسخون الكافرون. ٢
 .واهلدى

 يااآ فهذه (يعلمون ال ما ويقولون خيفون، ما غري يظهرون الذين املنافقون. ٣
 ).أية ٢٠إىل وىلألا

  :لعامةا الدعوة مبوضوع جابةإلا مةألا خطاب

 تبليغ: إبراهيم دعاء يف كما وهي وسلّم عليه اهللا صلى الرسول وظائف بين
 القضاء من تعلم تكن مل وما واحلكمة، الكتابة وتعليمها مة،ألا وتربية نآالقر

 يتلُو منكُم رسوالً ِفيكُم أَرسلْنا كَما: "تعاىل فقال. الدولة وأمور والسياسة
كُملَياِت عاآين كِّيكُمزيو كُملِّمعيو ابةَ الِْكتالِْحكْمكُم ولِّمعيا وم واْ لَمكُونت 
 بالصرب وباالستعانة تعاىل، وشكره بذكره أمرهم مث. ﴾١٥١:البقرة﴿ تعلَمونَ
 الصفا بني والسعي التطواف وذكر مور،ألا مبهمات النهوض على والصالة
 السيئات من اهللا أنزل ما يكتمون الذين ولعن املقام، اقتضاها ملناسبة واملروة
 وأناب، وبين وأصلح تاب من واستثىن الكتاب، يف للناس تبيينه بعد واهلدى
 خيفف ال النار يف خالدين وكوم كفره، على مات من على اللعنة وسجل
  16.العذاب عنهم

 سبحانه اخلالق بتخصيص هلية،إلا حيدتو وهو للدين، عظمألا ساسألا ذكر مث
 الرِحيم الرحمن هو ِإالَّ ِإلَه الَّ واِحد ِإلَه وِإلَـهكُم: تعاىل قوله وهو بالعبودية،

 السموات يف عليه الدالّة الكثرية ياتهآب بالتذكري ذلك وقرن ﴾١٦٣: البقرة﴿
 الشرك وهو التضاد، قابلةم التوحيد هذا يقابل ما ذكر مث بينهما، وما رضألوا

 املقلّدين على وشنع جداد،ألوا باءآلا تقليد على فيه عتمادإلوا نداد،ألا باختاذ

                                                             
 .٨٢: ص ،السابق املرجع  16
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 وشبههم العقل، حلية من فجردهم. املشركني من تعاىل اهللا غري يدعون والذين
١٧١.17 يةآلبا هذا وانتهى. العمي البكم بالصم  

 له بالشكر وأمرهم الطيبات، مجيع أجناس من كلألا املؤمنني على أوجب مثّ"
 به أهلّ وما اخلرتير وحلم والدم امليتة يف عليهم الطعام حمرمات وحصر عليها،
  18."١٧٢ أية يف إليها اضطر من واستثىن اهللا، لغري

 القصاص محكاأب بِدئ الفرعية، الشرعية حكامألا يف طويل بسياق عليه وقفّى"
 جتماعإلا أمور من تقضيه وما القتل حكامأب وانتهى١٧٧ أية من القتلى يف

  19."أنواعها وسنذكر الثالثينية نآالقر جتزئة من الثاين اجلزء خرآ يف وقواعده

  

  

  

  

  العملية بالفروع جابةإلا أمة خطاب

 وسلّم عليه اهللا صلى النيب على ترتل – منها العملية – الشرعية حكامألا كانت
 العمل يف إليها احلاجة وعند ،)العبادات إىل بالنسبة (هلا مةألا إستعداد عند

 فيما نلخصها أنواع، البقرة سورة يف منها واملذكور املعامالت، إىل بالنسبة
  20:يلي

                                                             
 .٨٢: ص ،املكان نفس  17
 .٨٢: ص ،املكان نفس  18
 .٨٢: ص ،املكان نفس  19
 .٨٤-٨٣: ص ،السابق املرجع  20
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 يةألا يف (ما مرألوا) ٣ يةألا يف (أهلها مبدح الزكاة، وإيتاء الصالة إقامة. ١
١١٠.( 

 .للكفر مستلزما أو وكفرا، فتنة وكونه السحر، حترمي. ٢

 ). ١٧٩ ،١٧٨ أيتا (وحكمته فيها املساواة وهو القتلى، يف القصاص أحكام. ٣

 ).١٨٢ ،١٨١ أيتا (قرِبينألوا للوالدين الوصية. ٤

 ،١٨٣ أيتا (للهجرة الثانية السنة يف نزلت وقد مفصلةً، الصيام أحكام. ٥
١٨٧.( 

 على م ستعانةإلل احلكّام، إىل ا دالءإلوا بالباطل الناس أموال أكل حترمي. ٦
 ).١٨٨ يةألا يف (زمنةألا هذه يف الفاشي هو كما مث،إلبا منها فريق أكل

 ومنها للناس، الدينية املواقيت يف عليها املعتمد هي اهلاللية شهرألا جعل. ٧
  ).١٨٩ يةألا يف (يالءإلا ومدة النساء وعدة واحلج الصيام

 ديننا، حرية ويهدد يقاتلنا من بقتال مقيدةً ضرورةً، وكونه القتال، أحكام. 8
: وهو الدين، يف الفتنة منع: وغايته فيه، االعتداء وبتحرمي. غريهم دون

 هذا عرف يف يسمى ما: واملراد عنه، للصد يذاءإلوا والتعذيب فيه كراهإلا
 احلرام الشهر ففي القتال أحكام ومنه والوجدان، عتقادإلا يةحبر العصر

  ).٢٥٢ و٢٢٤ مث. ٢١٨و ٢١٦و١٩٥و١٩٠ ياتآ(

 يتناول وهذا التهلكة، من للوقاية وسيلة نهأل ;اهللا سبيل يف املال نفاقإب مرألا. 9
 القتال، ومنع للسلم سببا يكون أن يرجى الذي للقتال لالستعداد نفاقإلا

 واخلاص، العام العدوان كمنع ذلك غري ويتناول ك،اهلال من والسالمة
 من السالمة جلأل نفاقإلبا مرألا مثّ) ١٩٥ أية (جتماعإلبا الضارة والنظم
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 جرألا مبضاعفة والوعد نفاق،إلا يف الترغيب مثّ) ٢٥٤ أية (يف خرةآلا هالك
 مثالألا وضرب دابه،آو قبوله شرط وبيان وأكثر، ضعف بسبعمائة عليه
  .)281-267 أية من (طويل سياق فيه وللربا خالصإلل

  ).٢٠٣-١٩٦ أية من (والعمرة احلج أحكام. 10

  ).٢٧٣ ،٢١٩ ،٢١٥ (الناس من هلا واملستحقّون النفقات. 11

 للتحرمي متهيدا قطعي غري راجحا اجتهاديا ظنيا حترميا امليسر اخلمر حترمي. 12
  ).219 (القطعي بالنص الصريح

  ).٢٢٠ (املعيشة يف وخمالطتهم امىاليت معاملة. 13

  ).٢٢١ (املؤمنات املشركني وإنكاح املشركات املؤمنني نكاح حترمي. 14

 من إتيان ووجوب احلرث، مكان غري يف و احمليض يف النساء إتيان حترمي. 15
  ).٢٢٣ ،٢٢٢ (كانت صفة يأب اهللا أمر حيث

 صالح،إلوا والتقوى الرب من مانعةً كجعلها باهللا، ميانإلا أحكام بعض. 16
  ).٢٢٥ ،٢٢٤ (اللغو بيمني املؤاخذة وعدم

  ).٢٢٧ ،٢٢٦ (النساء من يالءإلا حكم. 17

 متعة ونفقتها املعتدة وخطبة والعدة والرضاعة الطالق من الزوجية أحكام. 18
  ).٢٤١ ،٢٣٧ ،٢٢٨ (املطلّقة

 ه،من موالألا برؤوس كتفاءإلوا منه، بقي ما بترك مرألوا الربا خطر. 19
  ).٢٨٠-٢٧٥ (ميسرة إىل إمهاله أي املعسر، انظار وإجياب
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 فيها، والرجال النساء وحكم وشهادة، وإشهاد كتابة من الدين أحكام. 20
  ).٢٨٣ ،٢٨٢ (الشهادة كتمان وحترمي مانةألا أداء ووجوب والرهان

 .السورة خامتة يف العظيم الدعاء: العملية حكامألا خامتة. 21

 البقرة، سورة مضمون عن املفسرين راءآ من كثريا حثةالبا ذكرت أن بعد
 وينقسم. احلجج وأقيمت مثالألا وضربت حكامألا فيها فُصلَت اأب تعرف

 سالمإلا دعوة وهي. املوضوع ناحية من أقسام بثالبة البقرة سورة مضمون
 جابةإلا أمة وخطاب العامة الدعوة مبوضوع جابةإلا مةألا وخطاب العامة

  .وأحكام فصول قسم كلّ ويف. العملية بالفروع

 

  ثباتإلوا النفي عن حملة: الثاين املبحث  . ب

 النفي بتعريف يتأت أنْ ا جتدر املوضوع يف الباحثة تدخل أن قبل 
  .واصطالحا لغة واإلثبات

 واإلثبات بالنفي التعريف .1

 لغة واإلثبات بالنفي التعريف  

: الشيئَ_ ١: منِفي) الناِفي (ناٍف نفْيا ِفيين نفَى": اللغوية الناحية من النفي
هكَره أَندحةَ نفى "وجمهلَ: اخلرب_ ) النحو يف (،"نفسه عن التخِه أَدلَيع 
  21.""لَه يقَالُ ما يفْهم الَ "النِفي أَدواِت ِإحدى

  22.""إنْو الَو ما "هي النفي حروف ماأف"

                                                             
 .١٢١٩: ص ،)والسنة والطباعة كانامل اهول (،ساسيألا العريب املعجم ،وآخرون العايد أمحد  21
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 يف متامإلا وجه على شرحها مع فيالن حروف عن الغاليين مصطفى وذكر
 ،"لَماو لَم: "وهي 23النفي أحرف"". العربية الدروس جامع "املشهور كتابه
 و املضارع، الفعل تنصب اليت ،"لَن "و واحدا، مضارعا فعال جنزمان اللتان

  .""الَتو الَو ِانْو ما"

 ما: "حنو واحلال ،"أَنا ِاالَّ جاَء ِانْ ،ِجئْت ما: "حنو ،املاضي تنفيان: ِانْو ماف
،ِلسِانْ أَج ِلسجا ِاالَّ يوعلى رأيت، كما الفعل، على وتدخالن". أَن 
  ".ِبالْعاِفيِة ِاالَّ أَحٍد ِمن خيرا أَحد ِانْ بشرا، هذَا ما: "حنو االسم،

 واملستقبل ،"صلَّى الَو صدق الَفَ: "تعاىل كقوله املاضي، تنفي" الَ "و
  ".أَجرا علَيِه أَسئَلُكُم الَ قُلْ: "كقوله

: حنو الزمان، ظروف من أشبه وما" ِحين "على بالدخول خاصة": الَت "و
"والَت ناٍص ِحينالشاعر هكقول". م" :ِدماةُ نغالْب وةَ الَتاعٍم سدنوهي ،"م 

  ".لَيس "مبعىن

  24."وثَبته أقره: الشيَء _ 1: ِإثْباتا يثِْبت أَثْبت" :اللغوية الناحية من اإلثبات

  .﴾٣٩: الرعد. إخل... يثِْبتو يشاُء ما اللّه يمحو ﴿

 اصطالحا واإلثبات بالنفي التعريف 

ية هنا لَدبعض أقوال من أخرجتها الىت يةاالصطالح التعريفات عد 
 الطرائق كانت النحو، علم ويف. واإلثبات بالنفي اهتموا نالذي النحاة
 أما. والنهي وبالنفي باإلستثناء ومنها. للسلبية األجيابية الكلمة لتجعل

                                                                                                                                                                       
: املكرمة مكة (،مالك بن ألفية شرح الكافية اخلالصة شرح يف: الشافية املقاصد الشاطيب، موسى بن أبراهيم أسحاق أيب  22

 .٢١٥: ص ،)م٢٠٠٧-هــ١٤٢٨ الطباعة، جمهول
 .٢٥٥: ص ،)م١٩٧٢-ه١٣٩٢ العصرية، املكتبة: لبنان-بريوت (،العربية الدروس جامع الغاليني، مصطفى الشيخ  23
 .٢١٠: ص ،ساسيألا العريب املعجم ،وآخرون العايد أمحد  24
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 هذا احلكم يف زيد خِرج أي زيدا الَّإِ الطُّالَّب جاَء: فنحو ستثناء،إلبا
 موجود رجل من ما أي الْفَصِل ِفي رجلَ الَ: فنحو بالنفي، وأما. الكالم

 ومعناها. هناك موجودةً مراةإ كانت وميكن. واحد رجل ولو الفصل يف
 :كالشعر فهو بالنهي، ماوأ. الكالم هذا احلكم يف ونفيه الرجل جاإخر

  25"عِقيٍم غَير الدهر تنِكحن الَفَ # يقَالُه الَ ِللْفَتى ذَنبا النسلَ رى"
Aku melihat dosa itu dilahirkan untuk para pemuda، maka janganlah 

mereka menikahi masa selain yang mandul. 

 السليب املعىن ذو أداتان كانت إذا هو واإلثبات النفي عندي من لو
 ِفي رجلَ الَ: حنو ،واإلثبات بالنفي فتسمى الواحدة الكلمة يف جتمع ومها

 الكلمة تلك وتستخدم. الفصل يف زيد إثبات معناها زيدا الَّإِ الْفَصِل
  ".الَّإِ ... الَ "سلوبأب

 موسى بن أبراهيم أسحاق أيب ومنهم كتبهم، يف عنهما النحاة حتدثوا
  .وغريهم ستراباذيألا الدين رضي و الشاطيب

 الكالم عمل بطل إمنا": الشاطيب موسى بن أبراهيم أسحاق أيب يقول
 قَاِئم، زيد ِإنما: حنو كافة،" ما "وقعت كما العمل، عن هلا فةكا" إنْ "نّأل
 نفي نّأل ،إجيابا ا الكالم ذلك كانت لو إذْ نافية، إا: يقالَ أنْ يصح وال

  26."إجياب النفي

   :الدين رضي يقول و

                                                             
25Juwairiyah Dahlan, Abu Alla’ al-Ma’arry dan Puisinya, (Yogyakarta: 

PenerbitSumbangsih, 2008), hlm: 10. 
 .٢٢٠: ص ،مالك بن ألفية شرح الكافية اخلالصة شرح يف: الشافية املقاصد الشاطيب، موسى بن أبراهيم أسحاق أيب  26
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 من الثانية النون حذفت العاطفة،" الَ "و" أنَّ: "من مركبة" أالَّ: "الفراء قال
 ــبـف بعدها، االسم انتصب ذاإف" الَ "الم يف وىلألا وأدغمت ،"إنَّ"
 أصل نّأكف. العاطفة" الَ "ــبـف عراب،إلا يف قبلها ما أتبع وإذا ،"إنَّ"
"قَام ما الَِّإ الْقَوديز :"قَام ،ما إنَّ الْقَوديالَ ز ،الَ "ــف يقم، مل: أي قَام"، 

 فهو ،إثباتا أو احلكم، ذلك كان نفيا ونقضه،" ِإالَّ "قبل ما حكم لنفي
 فقدموا سد،ألاك زيدا إنَّ: بعضهم عند صلألا ،"أَسد زيدا نَّأك: "كقولك
 27".إنَّ "مع وركبوا الكاف

 وأنَّ ثبات،إلوا النفي عن تعريفهما يف مكْتِفيةً الباحثة ترى هكذا
 تفيد فال معناها عن خترج قد" ِإالَّ "إنْ". نهماأب زاد ضيف شوقى الدكتور
 ِإالَّ محمد ماو "مثل فيتنياالن" ال "و" ما "مع احلصر تفيد وإمنا االستثناء
 القصر صيغة وأوضحنا". اَهللا ِإالَّ تعبدونَ الَ "و" عِلي ِإالَّ جاَء ما "و" رسولٌ
   28."ِإالَّ و بالنفي

 كوا" .النفي حرف مبعىن" هل "بكون عضيمة اخلالق عبد حممد وزاد
). ٣٦: املطففني" (الكفار ثُوب هلْ: "تعاىل كقوله اإلثبات، يف للتقرير
 كقوله ،اإلجياب قصدا" إالَّ "بعدها جيىء أنْ جاز حىت النايف فائدة وإفادا
  29.")٦٠: الرمحن" (اإلحسانُ إالَّ الِْإحساِن جزاُء هلْ: "تعاىل

  :هكذا تفسريه يف يبعر ابن وأكّد

 والْمؤِمناِت ؤِمِننيوِللْم ِلذَنِبك واستغِفر اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا أَنه فَاعلَم "تعاىل قوله
اللَّهو لَمعي كُمقَلَّبتم اكُمثْومد" (﴾١٩﴿ ويف له شريك ال أنه) 19: حمم 

                                                             
 .١١٥: ص ،)٢٠٠٧ العلمية، الكتب دار: لبنان-بريوت (،احلاجب ابن كافية شرح ستراباذي،ألا الدين رضي  27
: ص ،)١١١٩ املعارف، دار: املكان جمهول (،حتديده ج مع وحديثا قدميا التعليمي النحو تيسري ضيف، شوقى الدكتور  28

١٢٦. 
 .٤١٣: ص ،)م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ احلديث، دار: القاهرة (،الكرمي نآالقر ألسلوب دراسات عضيمة، اخلالق عبد حممد  29
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 موضوعة" إالّ "و للنفي، اللغة يف موضوعة" الَ "أنّ يعلم مل وإنْ األلوهية،
  30.لإلثبات

 واإلثبات، النفي من العابرة التعريفات عدة الباحثة عرضت ما بعد
 فتقول جِلي، بتوضيح تعريفهما عن وتعرب نتائجهما تستخلص أنْ فتجب
 النفي "ــب يسمى إما. واإلثبات النفي باصطالح تالفاالخ كان: الباحثة

 املفهوم مهتمةً الباحثة وكانت". واإلجياب السلب "ــب إما و" واإلثبات
 أي عملهما، فنقض الواحدة، الكلمة يف جتتمعان النفي أداتا كانت إذا. ما
 .إثبات املعىن أنَّ

  

  

 

  ثباتإلوا النفي ساليبأ .2

اهلدف اأم واإلثبات النفي أساليب ملعرفة فهو البحث هذا من لاألو .
 والشعر كالنثر األدبية نصوص من الباحثة وتطلبها. إليها الباحثة ستتقدم فلذلك
  :واإلثبات النفي أساليب هي هذه. واخلطابة

    ِإالَّ - لَم  

 عن عاصم، عن مسِهٍر بن علي حدثنا. السكُوِني شجاٍع بن الوليد حدثين
 ِإذَا: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يل قال: قال. حامت بِن عِدي عن الشعيب،
لْتسأَر كفَاذْكُِر كَلْب مفَِإنْ. اِهللا اس كسأَم كلَيأَفَ عهكْترا ديح هحِإنْ. فَاذْبو 

                                                             
 ،الكرمي نآالقر تفسري عريب، بابن املعروف احلامت الطائي دأمح بن حممد بن علي بن حممد الدين حميي بكر أيب األكرب الشيخ  30

 .15 ،)2011 ،األول اجلزء العلمية، الكتب دار: بريوت(
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هكْترأَد لَ قَدقَت لَمكُلْأْيَ و هِمن ِإنْ. فَكُلْهو وتدج عم ا كَلِْبككَلْب هرغَي قَدو 
. اِهللا اسم فَاذْكُِر سهمك رميت وِإنْ. قَتلَه أَيهما الَتدِري فَِإنك. كُلْأْتَ فَالَ قَتلَ
 وجدته وِإنْ. ِشئْت ِإنْ فَكُلْ سهِمك، أَثَر ِإالَّ ِفيِه تِجد لَمفَ يوما عنك غَاب نْإِفَ

  31."كُلْأْتَ فَالَ الْماِء، ِفي غَِريقًا

 :والشعر

"اِربحِإذَا و طَ لَمعةٌ ِإالَّ تظَالَم # بِب اشرالْح ريخ ِل ِمنوظَاِلـِم قَب32"الْم  
Kobarkan perang! Jihad! Jikalau tidak dilakukan pasti hanyalah mendapatkan 

kezaliman, maka memulai perang itu lebih baik daripada menerima kezaliman. 

"اِم ِفي الَقَاكالْع لَّى الَِّذيفَ ولَم # أَلْكسلَةً ِإالَّ يقُب 33"قَاِبٍل ِفي  
Bertemu denganmu pada ghalibnya dapat memalingkanku sehingga aku tidak 

bertanya padamu kecuali ciuman yang aku terima. 

  ِإالَّ - ما

 بن يزيد عن الشيباِني، عن مسِهٍر بن علي حدثنا. شيبةَ أيب بن بكر أبو حدثنا
ما قال. اَألصانعد سورِةِبالْ عنِديم .بّا فَقَرنثَالَثَةَ ِإلَي رشا عبِكلٌآفَ. ض اِركتو .
تفَلَِقي ناٍس اببع ِد ِمنالْغ .هتربأَفَ. فَأَخكْثَر مالْقَو لَهوى. حتقَالَ ح مهضعب :
 فقال". أُحرمه والَ عنه، أَنهى والَ كُلُه،آ الَ "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولُ قَالَ
ناٍس اببع :ا ِبئْسم ما. قُلْتِعثَ مب ِبيِإالَّ وسلم عليه اهللا صلى اهللا ن ِحالم 

 وِعنده ميمونةَ، ِعند هو بينما وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول إنَّ. ومحرما
. حلم عليه ِخوانٌ إليهم قُرب إذْ. أخرى امرأةٌو واليد بن وخالد عباس بن الفضلُ

                                                             
- ه١٤١٥ ،السابع اجلزء ،العلمية الكتب دار: لبنان-بريوت (،مسلم صحيح النِيسابوِري، القُشيِري احلجاج بن مسلم اإلمام  31

 .١١-١٠: ص ،)م١٩٩٤
32 Juwairiyah Dahlan, Abu Alla’ al-Ma’arry dan Puisinya, hlm: 30. 
33 Juwairiyah Dahlan, Abu Alla’ al-Ma’arry dan Puisinya, hlm: 52. 
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. ضب حلم إنه: ميمونةُ له قالت كلأي أنْ وسلم عليه اهللا صلى النيب أراد فلما
فكَف هدآ مل حلم هذا: "وقال. يالفضلُ منه كَلَأَف" كلوا: "هلم وقال". قَطُّ كُلْه 
كُلُآ الَ: ميمونة وقالت. واملرأةُ واليد بن وخالد ٍء ِمنيمنه كلُأي شيٌء ِإالَّ ش 
  34 .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولُ

  :اجلهاد على احلثّ يف علي بن احلسن خطبة يف و

 الِْجهاِد ِلأَهِل قَالَ ثُم كُرها، وسماه ِه،خلِْق علَى الِْجهاد كَتب اَهللا فَِإنَّ: بعد أما
ِمن نِمِنيؤا: "الْموِبراُهللا ِإنَّ اص عم ناِبِريالص "متا فَلَسهاس أَيالن ناِئِليا ننَ موِحبت 
 الْيِسيِر علَى أَزمعنا كُنا أَنا بلَغه معاِويةَ أَنَّ بلَغِنى. تكِْرهونَ ما علَى ِبالصبِر ِإالَّ
 ننظُر حتى ِبالنخيلَِة، معسكركُم ِإلَى اُهللا رِحمكُم اخرجوا ِلذَِلك، فَتحرك ِإلَيِه،

 سكَتوا،فَ _ لَه الناس ِخذْالَنُ ِليتخوف كَالَِمِه ِفي وِإنّه_ " وتروا ونرى وتنظُروا،
  35.ِبحرٍف أَجابه والَ أَحد، ِمنهم تكَلَّم فَما

  

  :والشعر

  36"والْحماِئلُ ِغمده ِإالَّ السيف مافَ # لَه شرف الْفَتى لُبِس ِفي كَانَ ِإنْ"
Kalaupun ada kemuliaan dalam diri seseorang, maka tiadalah pedang itu kecuali 

sebagai pelindung bagi orang yang membawanya. 

  37"الْأَجساِد هِذِه ِمن ِإالَّ # الْأَرِض أَِديـم أَظُن ما الْوطَْء خفِِّف"
Perlahankan injakan kaki! Saya tidak mengira bahwa kulit bumi ini tersusun 

kecuali dari jasad-jasad manusia (yang telah meninggal dunia). 
                                                             

 .٣٦-٣٥: ص ،مسلم صحيح النِيسابوِري، القُشيِري احلجاج بن مسلم اإلمام  34
 .٩: ص) السنة جمهول العلمية، املكتبة: لبنان-بريوت (،العرب خطب مجهرة صفوت، زكي أمحد  35

36 Juwairiyah Dahlan, Abu Alla’ al-Ma’arry dan Puisinya, hlm: 8. 
37 Ibid, hlm: 61. 
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"بعا تاةُ كُلُّهيافَ الْحـــــــ مجأَع # ِإالَّ ب اِغٍب ِمنِفي ر 
  38"زِدياِدا

Susah, semua hidup itu susah, tidak ada yang menakjubkan kecuali penghuni-
penghuni dunia makin senang, ingin bertambah-tambah panjang umur di dunia 
dan ingin tambah kaya. 

سِإالَّ - لَي  

 سلمةَ، عن شعبةُ حدثنا). جعفٍر ابن يعين (حممد حدثنا. بشاٍر بن حممد حدثنا
 فقال. الصالة قبل بردةَ أبو ذبح: قال. عاِزٍب بِن البراِء عن جحيفَةَ، أيب عن
 جذَعةٌ ِإالَّ عندي ليس! اهللا رسول يا: فقال" أَبِدلْها "وسلم عليه اهللا صلى النيب

ـُّه: شعبةُ قال(  عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال. ٍةمِسن ِمن خري وهي) قال وأَظُن
  39".بعدك أحٍد عن تجِزي ولن. مكَانها اجعلْها "وسلم

  

  

  ِإالَّ - الَ

 قال: قال. ٍرجاب عن الزبيِر أبو حدثنا. زهير حدثنا. يونس بن أمحد حدثنا"
 عليكم، يعسر أنْ ِإالَّ. مِسنةً ِإالَّ تذْبحوا الَ "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
  40.""نِأْضّلا ِمن جذَعةً فتذحبوا

  الشاكرى شبيب أيب بن عابس خطبة هذه

                                                             
38 Ibid, hlm: 62. 

 .٥٢: ص ،مسلم صحيح النِيسابوِري، القُشيِري احلجاج بن مسلم اإلمام  39
 .٥٤: ص ،مسلم صحيح النِيسابوِري، القُشيِري احلجاج بن مسلم اإلمام  40



26 
 

 بعد، أما :قال مثّ عليه، وأنثى اهللا فحمد الشاكرى، شبيب أيب بن ابسع فقام
 أحدثك واهللا منهم، أغُرك وما أنفسهم، يف ما أعلم وال الناس، عن الأخربك ينإف

 عدوكم، معكم ولَأُقاتلَن دعومت، إذا ألجيبنكم واهللا عليه، نفسى موطِّن أنا عما
  41.اهللا عند ما إالَّ بذلك أريد الو اهللا، ألقى حىت دونكم بسيفي وألضربن

  :والشعر

"دعت ِبيوذُن دٍم ِعنةً قَوركَِثي # الَو بذَن الَ ِإالَّ ِلياِضلُ الْعالْفَو42"و  
Dosa-dosaku dianggap oleh masyarakat sangat banyak, padahal dalam diriku 

tidak ada dosa, yang ada hanyalah keluhuran dan kedermawanan. 

  43"وِحسام ذَاِبلٌ ِإالَّ رسلَ الَو # ِعندنا والطَّعن الضرب ِإالَّ قَولَ فَالَ"
Maka tiada ucapan kecuali pukulan dan tikaman bagi kami. Dan tiada pula 

utusan kecuali hanya bencana dan celaka. 

 

 

 غَير - الَ

  44"عِقيٍم غَير الدهر تنِكحن الَفَ # يقَالُه الَ ِللْفَتى ذَنبا النسلَ رى"
Aku melihat dosa itu dilahirkan untuk para pemuda, maka janganlah mereka 

menikahi masa selain yang mandul. 

  بشري بن النعمان خطبة هذه

                                                             
 .٣٧: ص ،العرب خطب مجهرة صفوت، زكي أمحد  41

42 Juwairiyah Dahlan, Abu Alla’ al-Ma’arry dan Puisinya, hlm: 7. 
43 Ibid, hlm: 42. 
44  Ibid, hlm: 10. 
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 يهلك فيهما نإف والفرقة، الفتنة إىل تسارعوا وال اهللا، عباد اهللا فاتقوا بعد، أما
 العافية حيب ناسكا ليماح وكان _ األموال وتغصب الدماء، وتسفك الرجال،

 وال علي، يثب ال من على أثب وال يقاتلين، مل من أقاتل ال إين: قال_ 
 إنْ ولكنكم، التهمة، وال الظنة وال بالقرفة خذآ وال بكم، أحترش وال أشامتكم،
 هغري إله ال الذي فواهللا إمامكم، وخالفتم بيعتكم، ونكثتم يل صفحتكم أبديتم

 إين أما ناصر، منكم يل يكن مل ولو يدى يف قائمه ثبت ما بسيفي ألضربنكم
 45.الباطلُ يرديه ممن أكثر منكم احلق يعرف من يكون أنْ أرجوا

 غَير - ما

  46"الْبصِر لَمِح غَير أَدركُوا مافَ # فَتهم وقَد مكَاِني تعاطَوا"
Mereka saling menginginkan kedudukanmu, padahal sudah ada pesan, mereka 

tidak akan mencapainya, selain hanya sesaat. 

 

 

 

ِإالَّ - ِإنْ  

 وقْراً آذَاِنِهم وِفي يفْقَهوه أَن أَِكنةً وِبِهمقُلُ علَى وجعلْنا ِإلَيك يستِمع من وِمنهم"
 كَفَرواْ الَِّذين يقُولُ يجاِدلُونك جآؤوك ِإذَا حتى ِبها يؤِمنواْ الَّ آيٍة كُلَّ يرواْ وِإن
  .")25: األنعام سورة (اَألوِلني أَساِطري ِإالَّ هذَا ِإنْ

ِإلَّا – هلْ  

                                                             
 .٣٧: ص ،العرب خطب مجهرة صفوت، زكي أمحد  45

46 Juwairiyah Dahlan, Abu Alla’ al-Ma’arry dan Puisinya, hlm: 34. 
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 ِمن أُنِزلَ وما ِإلَينا أُنِزلَ وما ِباللِّه آمنا أَنْ ِإالَّ ِمنا تنِقمونَ هلْ الِْكتاِب أَهلَ يا قُلْ
 عذَاب أَتاكُم ِإنْ أَرأَيتكُم قُلْ" ،)59: املائدة سورة( "فَاِسقُونَ أَكْثَركُم وأَنَّ قَبلُ
 هلْ" ،)47: األنعام سورة( "الظَّاِلمونَ الْقَوم ِإالَّ هلَكي هلْ جهرةً أَو بغتةً اللِّه

 رسلُ جاءت قَد قَبلُ ِمن نسوه الَِّذين يقُولُ تأِْويلُه يأِْتي يوم تأِْويلَه ِإالَّ ينظُرونَ
 قَد نعملُ كُنا الَِّذي غَير فَنعملَ نرد أَو لَنا فَيشفَعواْ شفَعاء ِمن لَّنا فَهل ِبالْحق ربنا

  .)53: األعراف سورة( "يفْترونَ كَانواْ ما عنهم وضلَّ أَنفُسهم خِسرواْ

ِإالَّ - لَن  

 نونَالْمؤِم فَلْيتوكَِّل اللِّه وعلَى موالَنا هو لَنا اللّه كَتب ما ِإالَّ يِصيبنا لَّن قُل"
 .")51: التوبة سورة(

 دونَ - ما

"اوـذَا كَانَ مآنُ هى أَن الْقُررفْتوِن ِمن يلَـِكن اللِّه دو ِديقصالَِّذي ت نيِه بيدي 
  .")37: يونس سورة (الْعالَِمني رب ِمن ِفيِه ريب الَ الِْكتاِب وتفِْصيلَ

 دونَ - الَ

"سا لَّيِبأَمكُمال ِنيو اِنيِل أَماِب أَهن الِْكتلْ ممعوءاً يس زجِبِه ي الَو ِجدي ِمن لَه 
 .")123: النساء سورة (نِصرياً والَ وِلياً اللِّه دوِن

سنَ - لَيود  

"أَنِذرِبِه و افُونَ الَِّذينخواْ أَن يرشحِإلَى ي ِهمبر سم لَيلَه وِن نمِهد ِليالَ وو 
ِفيعش ملَّهقُونَ لَّعت51: األنعام سورة (ي(". 

سلَي - رغَي 
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"سلَّي كُملَيع احنلُوا أَن جخدوتاً تيب رٍة غَيكُونسا مِفيه اعتم لَّكُم اللَّهو لَمعا يم 
  .")29: النور سورة (تكْتمونَ وما تبدونَ

نَ - لَنود 

 ِهدوِن ِمن تِجد لَنو ِلكَِلماِتِه مبدلَ الَ ربك ِكتاِب ِمن ِإلَيك أُوِحي ما واتلُ"
  . ")27: الكهف سورة (ملْتحداً

 الَ - ما

"اوم ماهلْنعداً جسأْكُلُونَ الَّ جي اما الطَّعموا وكَان اِلِدين8: ءاألنبيا سورة (خ(". 

 

" إالَّ-لَيس"و" ِإالَّ-ما"و" إالَّ- لَم "هي ثباتإلوا النفي أساليب نّأب نعرف ن،آلا
" دونَ-ما"و" ِإالَّ- لَن"و" ِإالَّ-هلْ"و" ِإالَّ-إنْ"و" غَير-ما"و" غَير-الَ"و" ِإالَّ- الَ"و
  ".الَ-ما"و" دونَ-لَن"و" غَير-لَيس"و" دونَ-لَيس"و" دونَ- الَ"و

  

  

  

  

  

  

  واإلثبات النفي معاين .3
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 :ومنها. كثرية واإلثبات النفي معاين وأما

 األمر. ١

اِربحِإذَا و طَ لَمعةٌ ِإالَّ تا # ظَالَمبِب شرالْح ريخ ِل ِمنوظَاِلـِم قَبالْم  
Kobarkan perang! Jihad! Jikalau tidak dilakukan pasti hanyalah 

mendapatkan kezaliman, maka memulai perang itu lebih baik 

daripada menerima kezaliman. 

Syarah: Jangan sekali-kali menghunus pedangnya kalau ingin 

mendapatkan haknya dalam hidup ini. Karena sikap perang 

dan berperang, dan mati karenanya lebih baik daripada 

hidup di bawah naungan kezaliman.47 

 األمر لداللة الشعر هذا يف" ِإالَّ-لَم "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
. الظلم ظالل يف احلياة من خري به املوت وكان احلرب يف االشتراك على

 .اهللا سبيل يف باطنا واجتهاد ظاهرا باحلرب أُِمرنا فلذلك،

  النهي. 2

  ﴾٧٩: الواقعة﴿ الْمطَهرونَ إالَّ يمسه الَ

 النهي لداللة اآلية هذه يف" ِإالَّ-لَّا "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
  .املطهرين لغري القرآن مس على

 حيرم أي األحداث، من الْمطَهرونَ ِإلَّا الكتاب ذلك ميس ال أي"
 فاخلرب ،"كتاب "لــ ثانية صفة اجلملة وهذه. الطهارة بدون مسه عليهم

                                                             
47 Juwairiyah Dahlan, Abu Alla’ al-Ma’arry dan Puisinya, hlm: 31. 



31 
 

" ما "بــ" ميسه ما "مسعود بن اهللا عبد قراءة هذا ويؤيد النهي مبعىن
 .الطهارة بدون القرآن مس يباح ال بأننا هنا املراد 48."النافية

  لنهيوا األمر. 3

 ما قَِليالً أَوِلياء ِهدوِن ِمن تتِبعواْ الَو ربكُم من ِإلَيكُم أُنِزلَ ما اتِبعواْ
  ﴾٣: األعراف﴿ تذَكَّرونَ

 لداللة اآلية هذه يف" دون-الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 دونه يتبع أنْ وى ربه، من إليه أوحي ما باتباع أمر أي". لنهيوا األمر
  .الواضح هنا املراد 49."أولياء

  إلباحةا. 4

سلَّي كُملَيع احنلُوا أَن جخدوتاً تيب رٍة غَيكُونساِفي مه اعتم لَّكُم اللَّهو لَمعي 
 ﴾٢٩: النور﴿ تكْتمونَ وما تبدونَ ما

 لداللة يةآلا هذه يف" غَير-لَيس "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 يف عليكم جناح ال "الشوكاين حممد بن علي بن حممد قال. اإلباحة
  50".مبسكونة ليست الىت البيوت إىل استئذان بغري الدخول

 .املسكُونة غَيِر البيت لدخول اإلباحة هنا" جناح ال "بــ املراد

 لشرطا. 5
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32 
 

 مشِرك أَو زاٍن ِإلَّا ينِكحها لَا والزاِنيةُ مشِركَةً أَو زاِنيةً إلَّا ينِكح لَا الزاِني
مرحو لَى ذَِلكع ِمِننيؤ٣﴿ الْم﴾  

 على لداللة يةآلا هذه يف" ِإالَّ-لَا "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 ال الزاين على يدل هذا فإن "الدين تقي وقال. للزواج الشرط أي الشرط
  51."املؤمنني على حرام ذلك وإن مشركة، أو زانية إال يتزوج

 يف سواء هو الزواج شرط بأنّ الباحثة ختلص الشرح، هذا ومن
  .اإلسالم يعىن الواحدة واإلميان التعقيد

 جلزاءا. 6

 كُنتم ما ِإلَّا جزونَت هلْ الناِر ِفي وجوههم فَكُبت ِبالسيئَِة جاء ومن
  ﴾٩٠: النمل﴿ تعملُونَ

 على لداللة يةآلا هذه يف" ِإالَّ- هل "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 يف واملعاصي الشرك من أعمالكم جزاء إال اآلن جتزون ما أي". اجلزاء
 يناسب والعذاب الثواب بأنّ يعىن" اجلزاء "بــ املراد 52."الدنيا
 .بالعمل

 لقدرةا. 7

 أَنِذرِبِه و افُونَ الَِّذينخواْ أَن يرشحِإلَى ي ِهمبر سم لَين لَهوِن مِهد 
ِليو الَو ِفيعش ملَّهقُونَ لَّعت٥١: نعامألا﴿ ي﴾  

 من لَهم لَيس" (دونَ - لَيس "سلوبيأب واإلثبات النفي معىن
 على لداللة يتنيآلا هتني يف) دوِنِه ِمن شِفيع الَ" (دونَ - الَ"و) دوِنِه

                                                             
 .283-282: ص ،)السنة جمهول ،اخلامس اجلزء العلمية، الكتب دار: لبنان-بريوت (،الكبري التفسري تيمية، ابن الدين تقي  51
 . 186: ص الثاين، اجلزء ،لبيد مراح اجلاوي، نووي عمر بن حممد 52
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 وال ويلّ هلم ليس وأنّ شفعاء وال أولياء ألولئك ليس أي". اهللا قدرة
  .الواضح هنا املراد 53."دونه شفيع

 قُِل اللَّه لَما أَعلَِبثُوا ِبم لَه باِت غَياومِض السالْأَرو ِصرِبِه أَب ِمعأَسو 
: الكهف﴿ أَحداً حكِْمِه ِفي يشِرك ولَا وِلي ِمن ِهدوِن من لَهم ما
٢٦﴾ 

. للقدرة يةآلا هذه يف" ِإالَّ-ما "سلوبأب واإلثبات فيالن معىن
 الواقعة هذه يعلمون فكيف أنفسهم تدبري هلم ويقيم أمورهم يتوىل"
  .اهللا بقدرة خملوقه يف الواقع كل أي 54."إعالمه غري من

 

  لتوحيدا. 8

. اإلميان مث الكفر بعد أي إخراجه مث الشيء ادخال وهو اهللا ِإالَّ ِإلَـه ال"
 55."التوحيد ألفية يف مرادى هو وهذا

ال اللّه ِإالَّ ِإلَـه وه كُمنعمجِم ِإلَى لَيوِة يامالَ الِْقي بيِفيِه ر نمو قدأَص 
ِديثاً اللِّه ِمن٨٧: النساء﴿ ح﴾  

 للتوحيد يةآلا هذه يف" ِإالَّ-الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
  .اهللا على

 سواه، رب وال غريه، أله ال واحد، هو -واألرض السموات خالق إنه
 قد اهللا دون تعبدوا الىت صناماأل وأنّ ِند، وال معه شريك ال واحد، هو
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 عبادا، تركتم إنْ تضركم وال عبدمتوها، إنْ تنفعكم ال أا تعلمون
  .الواضح هنا املراد 56.التوفيق وباهللا

  مالتعظي. 9

لَاو نفَعةُ تفَاعالش هِإلَّا ِعند نأَِذنَ ِلم ى لَهتِإذَا ح عن فُزع قَالُوا قُلُوِبِهم 
  ﴾٢٣﴿ الْكَِبري الْعِلي وهو الْحق قَالُوا ربكُم قَالَ ماذَا

. للتعظيم يةآلا هذه يف" ِإالَّ- الَ "سلوبأب واإلثبات النفي معىن
 أي" لَه أَِذنَ ِلمن ِإلَّا ِعنده الشفَاعةُ تنفَع ولَا"": لفداءا أبو قال كما

 شيء يف تعاىل عنده يشفع أنْ أحد جيترىء ال وكربيائه وجالله لعظمته
 57."الشفاعة يف له إذنه بعد إالّ

 بينهما وجتمع ولنهي ألمر ومنها. الباحثة ذكرت الىت عاينامل بعض هي تلك
 الباحثة تذكر مل املعاين وكثرت. لتعظيموا والتوحيد والقدرة واجلزاء والشرط واإلباحة

 .اهللا شاء إن الرابع، الفصل يف وستقدمها خرىألا ياتآلا يف
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