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 يث النبىيديف احلالفعل وذاتية السلب ،مظهرها وداللتها 
 دراسة يف صحيح مسلم أمنىذجا  

 
 مخيػ عمي عبج هللا القعؽد.أ

 جامعة الداوية -كمية التخبية أبي عيدى
 

 تمهيج :
لمفعل دون  الحاتي الشفيضاىخة الشفي في بعس مطاىخىا وىي يجرس ىحا البحث      

قجرتو عمى إنجاز و  وإبخاز االستخجام الشبػي ليا  ،الشيي حخوف الشفي أواستعسال 
فالشفي الحاتي لمفعل ىػ نفي ضسشي ُيفيع  ودالالتيا؛الخسالة المغػية عبخ بشاء الجسل 

كان الشبي صمى هللا سياقيًا مغ خالل أساليب معيشة أو مفخدات معيشة ، وال عجب فقج 
أن يكػن لو حع مغ القخاءة أو غة الفرحى دون متحجث بال ،عميو وسمع أفرح العخب

ػة عمى تقبل الشبتػافخت ضخوف كثيخة ساعجت أىل عرخ التعمع وقج  الكتابة أو
فقج عايذػا الخصاب الشبػي وأدركػا معانيو وعخفػا مقاصجه نرػص الحجيث وفيسيا، 

وإن شػل األمج وامتجاد األزمشة جعل األجيال الالحقة أقل حطاًّ في ، وشيجوا سياقاتو
غ جيل العخبية جيل كالم الشبػة صل مع الشز الشبػي وفيع مخاميو وتػجيياتو ،ومالتػا

وجخَّ عمى نفدو تبعات ما كان يشبغي لو أن لمذبية والتشاقس فيمظ وأىمظ، وعخَّضو ،
ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع: ، يجخىا ًسا َوأُْعِصيُت ِإنَّ َّللاََّ َعدَّ َوَجلَّ َبَعَثِشي َخاتِ »َقاَل َرُسػُل َّللاَّ

ُكػنَ  فمع ، (1)«َجَػاِمَع اْلَكِمِع َوَخَػاِتَسُو، َواْخُتِرَخ ِلَي اْلَحِجيُث اْخِتَراًرا، َفاَل ُيْمِيَيشَُّكُع اْلُسَتَيػِّ
يج بالتأييج، ف بالعرسة، وشُ يشصق إال عغ ميخاث حكسة، ولع يتكمع إال بكالم قج حُ 

هللا عميو السحبة، وغذاه بالقبػل وجسع لو بيغ وىػ الكالم الحي ألقى  دخ بالتػفيق.ويُ 
السيابة والحالوة، وبيغ حدغ األفيام، وقمة عجد الكالم، مع استغشائو عغ إعادتو، وقمة 

ا، وال ا، وال أقرج لفطً بكالم قط أعع نفعً  لع يدسع الشاس ،حاجة الدامع إلى معاودتو



 

 م2226 ديسوبر العاشرالعدد                      627                 الجزء الثاني  -هجلة رواق الحكوة

 أ.هرين علي عبدهللا القعىد                               الفعل وذاتية السلب هظهرها وداللتها في الحديث النبىي

ا، وال ا، وال أسيل مخخجً دغ مػقعً ا، وال أحا، وال أكخم مصمبً ا، وال أجسل محلبً أعجل وزنً 
 .(2)اأفرح معشى، وال أبيغ في فحػى، مغ كالمو صّمى هللا عميو وسّمع كثيخً 

بخاعة الشبي صمى  ييجف إلى التأكيج عمىوتأسيدًا عمى ما سبق فإن ىحا البحث  ــــــ
تػافقيا مع ما جاء عشج مجى هللا عميو وسمع في تػضيف خاصية الشفي الحاتي لمفعل و 

 عمى الػاقع المغػي السدتخجم في لغة الحجيث ... شاءً عمساء الشحػ بِ 
الجاللة الدمبية لمفعل دون أن تكػن  اإلشارة إلى بعس مػاشغ يتشاول ىحا البحثــــــ 

فيع ألدوات الشفي أو الشيي عالقة بيحه الدمبية؛ فتكػن الجاللة الدمبية لمفعل ذاتية تً 
حاول البحث تبيان الجاللة الحاتية لدمبية ي و إدراكيا،مغ دون وجػد أداة مداعجة عمى 

الفعل واإلشارة إلييا في بعس الشرػص الحجيثية ، والتأكيج عمى ما امتازت بو لغة 
الحجيث الشبػي مغ ثخاء وسعة وقجرة عجيبة في التفاعل مع الستمقي مغ خالل التشػع 

   ...في االستخجام الشبػي  المغػي 
 وثالثة مصالب وخاتسة: وجاء البحث في تسييج

 السقاربة . الجاللة الدمبية الحاتية ألفعالالسصمب األول : 
 السصمب الثاني : الجاللة الدمبية الحاتية ألفعال الخغبة واإلرادة 

 الخفس .الجاللة الدمبية الحاتية ألفعال  السصمب الثالث :
ويعتسج البحث السشيج الػصفي التحميمي القائع عمى وصف السفخدة ثع تحميميا وفق 

 ...الشبػي عمى ما ورد في صحيح مدمع الشز 
 تقجيػ:

 بيسا يخاد قج والّدمب سمب، واإليجاب عشو وانتفاؤه إيجاب لذيء شيء ثبػت     
 وقػعيا، وال الشدبة وقػع ،وبػقػع والال بالػقػع عشيسا يعّبخ ثبػت، وقج والال الثبػت

 الشدبة إيقاع اإليجاب أخخى  وبعبارة. رفعيا أي وانتداعيا الشدبة إيقاع بيسا يخاد وقج
  .(4)الشدبة انتداع: فالدمب (3).الثبػت.. أي اإليجاب رفع والّدمب الثبػتية

 أو فعل كل أن وقج عقج ابغ جشي بابًا في الخرائز أسساه الدمب فقال: " اعمع
 إثبات عمى كالميع في ذلظ وضع فإن الفعل، معشى فيو أو الفعل مغ مأخػذ   اسع
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 الجمػس، إلثبات وجمذ الكيام، إلثبات فيحا قام: قػلظ إياه، وذلظ سمبيع ال معشاه
 إنسا مثمو كان وما ذلظ جسيع: ومشصمق االنصالق وكحلظ االنصالق، إلثبات ويشصمق

 حخف ألحقتو مشيا شيء نفي أردت إذا أنظ تخى  أال لشفييا، ال السعاني ىحه إلثبات ىػ
 ىشا جشي ذلظ، فابغ ونحػ تفعل، ،وال يفعل ولغ يفعل، ولع فعل، ما: فقمت الشفي
 خالل مغ بل ، األداة  باستعسال الشفي يقرج ال لكشو لمشفي، مخادفاً  الدمب يجعل

 تمظ سمب في لسعانييا، الزامشة األسساء ومغ األفعال مغ كالميع مغ ألفاظ استعسال
 ىػ الحي األصل إثبات عمى حادث معشى الدمب أن ُيَبيِّغ فيػ .(5)إثباتيا ال السعاني

 مغ زيادة؛ ذا كان ما الفعل مغ بو القى حادًثا زائًجا معشى الدمب كان فمسا اإليجاب؛
  .(6)والالم والعيغ الفاء ىػ الحي األصل عمى شارئة حادثة الديادة كانت حيث

مشاسبات القػل وىػ أسمػب نقس وإنكار يمجأ إليو الشفي أسمػب لغػي تحجده 
 إلى السدشج ندبة ثبػت عجم يفيج بيحا وىػ ،(7)لجفع ما يتخدد في ذىغ السخاشب

، ييجف بو  بالدمب اإلخبار ىػ فالشفي ، االسسية أو الفعمية الجسمة في إليو السدشج
مثبت إلى ضجه ، وتحػيل معشى ذىشي في اإليجاب  لغػي  الستكمع إخخاج حكع تخكيب

والقبػل إلى حكع يخالفو إلى نكيزو، دون استعسال ألدوات الشفي، وداللة الدمب 
الجاخمي لمفعل تدتفاد مغ أفعال السقاربة والخجاء والذخوع ،ومغ السػقف الكالمي، 

 ومغ الدياق ... 
 أفعال المقاربة:  النفي الحاتي في سياق داللة )الدمب( -المطمب األول

 بأفعال ،وسسيت (8)حرػالً  أو رجاء الخبخ، لجنػ وضع ما: السقاربة أفعال     
 األمخ وحكيقةُ  كمسة، الَكاَلمَ  كتدسيتيع الجدء باسع الكل تدسية باب مغ وىحا السقاربة؛

 َكادَ :  ثالثة وىػ الخبخ ُقْخبِ  عمى لمجاللة وضع ما: أنػاع ثالثة الباب أفعال أن
 ،وما وَحَخى  واْخَمْػَلقَ  َعَدى:  ثالثة وىػ َرَجاِئو َعَمى لمجاللة وضع وَكَخَب وما وَأْوَشظَ 
  .(9)وأَخحَ  وَعِمقَ  وِجَعلَ  وَشِفقَ  أْنَذأَ : ومشو كثيخ وىػ فيو الذخوع عمى لمجاللة وضع

 )َكادَ : ثالثة وىػ الخبخ ُقْخبِ  عمى لمجاللة وضع وىحا البحث يعشى فقط بسا
 .وَكَخَب( فيحه األفعال دالة عمى نفي مزسػن خبخىا وَأْوَشظَ 
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 ــــ الفعل )كاد( مثبت وداللة النفي الحاتي :
ثع يتداءل  ، (10)نفي" وإثباتو إثبات نفيو إن: كاد في بعزيع قال الخضي:" قال 

 خبخه، مزسػن  نفي عمى دال كاد، إثبات نفيو؟ ويجيب أن الذيء إثبات يكػن  وكيف
 لػ إذ مشظ، الفعل انتفاء مع إال يكػن  ال الفعل مغ قخبظ ألن وحق، صحيحوىحا 
وإلى ىحه الجاللة أشار  ،(11)مشو قخيباً  ال الفعل، في آخحاً  لكشت الفعل مشظ حرل

 إذ معشاىا ؛(13)يزيء َولع ،(21)﴾ُيِزيءُ  َزْيُتَيا َيَكادُ ﴿الديػشي مدتجاًل بقػلو تعالى:
 أن مغ ضخورة الفعل نفي مشو الفعل؛ ويمدم لسقاربة نفي ؛فشفييا الفعل وقػع ال السقاربة

 مقاربتو مغ يمدم وال الفعل لسقاربة إثبات وإثباتيا الفعل، مشو يقع لع الفعل يقارب لع
 يقػم( زيج يكج )لع وقػلظ: الكيام، قارب معشاه يقػم( زيج )كاد ؛فقػلظ: وقػعو الفعل
 َيَكجْ  َلعْ  َيَجهُ  َأْخَخجَ  ِإَذا ﴿ومشو مشو، يرجر أن عغ فزالً  الكيام يقارب لع معشاه
 ال أي ؛(15)﴾ُيِديُغوُ  َيَكادُ  َوالَ ﴿، يخى  أن عغ فزالً  يخاىا أن يقارب لع أي ؛(14)﴾َيَخاَىا

 ابغ ؛مشيع قػم وذىب وغيخه، الدجاجي ىحا وعمى يديغو، عغ فزالً  إساغتو يقارب
 فإنيع (16)﴾َيْفَعُمػنَ  َكاُدوا َوَما ﴿ آلية بطء بعج الفعل وقػع عمى يجل نفييا أن إلى جشي
 أي وقتيغ؛ عمى محسػلة بطء؛ ويجيب الديػشي عمى ىحا التػجيو بأنيا بعج فعمػا

 الحبح قاربػا وال ذلظ قبل يحبحػنيا كادوا وما بحبحيا، عمييع األمخ تكخار بعج فحبحػىا
 وُيَبيِّغ األشسػني أن حكع ،(17)﴾ُىُدًوا َتتَِّخُحَنا ﴿ قػليع بجليل اإلنكار أشج ذلظ أنكخوا ،بل

 لع إذا وثابت نفي، حخف صحبيا إذا مشفي معشاىا وأن األفعال، سائخ حكع )كاد(
 ثابتة، البكاء فسقاربة البكاء، زيج قارب فسعشاه يبكي( زيج )كاد:قائل قال فإذا يرحبيا،

 البكاء فسقاربة البكاء، يقارب لع فسعشاه يبكي( يكج )لع: قال وإذا مشتف، البكاء ونفذ
، فزاًل (18)السقاربة... ثبػت عشج انتفائو مغ أبعج انتفاء مشتف البكاء ونفذ مشتفية،

عغ اإلخبار بقخب وقػع الخبخ يقتزي عخفًا عجم حرػلو، وإال ألخبخ بحرػلو، إذ 
   .(19)ال يحدغ أن يقال لسغ صمى قج قارب الرالة...

فالفعل كاد وضع لسقاربة وقػع الذيء الحي لع يقع، إذ أنو إن وقع خخج مغ     
الدمب إلى اإليجاب ؛ لكغ عجم وقػعو يدتجعي داللة الدمب الحاتية لمفعل، فالفعل لع 
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يتحقق رغع مقاربة  وقػعو ،فدمبية الفعل ىشا ذاتية تدتفاد مغ الفعل ذاتو؛ إذ لع يعتسج 
أن الفعل السفخد ىػ أساس السعشى الحي يطيخ مغ ذاتو الفعل فييا عمى أداة نفي ؛أي 

  (20)ومغ داخمو ؛ فكاد تدتعسل لسقاربة حرػل الفعل، أي قارب الحرػل ولع يحرل
 ُكْشتُ : َقالَ  َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلِ  َمْػَلى عغ َثْػَبانَ ورد في صحيح مدمع 

اَلمُ : َفَقالَ  اْلَيُيػدِ  َأْحَبارِ  ِمغْ  ِحْبخ   َفَجاءَ  َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلِ  ِعْشجَ  َقاِئًسا  الدَّ
 َيا َتُقػلُ  َأالَ : َفُقْمتُ  َتْجَفُعِشي؟ ِلعَ : َفَقالَ  ِمْشَيا ُيْرَخعُ  َكادَ  َدْفَعةً  َفَجَفْعُتوُ  ُمَحسَّجُ  َيا َعَمْيظَ 
 َصمَّى هللاِ  َرُسػلُ  َفَقالَ . أَْىُموُ  ِبوِ  َسسَّاهُ  الَِّحي ِباْسِسوِ  َنْجُعػهُ  ِإنََّسا: اْلَيُيػِدي   َفَقالَ  هللِا، َرُسػلَ 

  .(21)«أَْىِمي ِبوِ  َسسَّاِني الَِّحي ُمَحسَّج   اْسِسي ِإنَّ : »َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  هللاُ 
فالييػدي قارب الػقػع في الرخع ، (22)الفعل )كاد( دل عمى مقاربة ذات الفعل

مغ  شجيجاً  وبيغ الجخػل فيو زمغ ، لكشو لع يرخع وإن اقتخب اقتخاباً  حتى لع يبق بيشو
أصاًل ،فمع يحجث الرخع ِلْمِحْبِخ  الرخع وقػع عجم في متحقق فالدمب الرخع،

 باسسو نجعػه ثع تفاعل في الحػار عشجما قال: إنسا َتْجَفُعِشي؟ ِلعَ  الييػدي، الحي تداءل
الحػار يتزح عجم تحقق فعل الرخع، لكشو  فبيحا التفاعل في أىمو، بو سساه الحي

اقتخب اقتخابًا كبيخًا مغ إيقاعو وإىالكو فقج قارب أن يرخع مغ شجة الزخبة،... فكاد 
 بمفع فأتى الحال، مغ القخب شجيج الفعل يكػن  أن تػجب ِمْشَيا( ُيْرَخعُ  في قػلو )َكادَ 

دَ  الغخض، عمى أدل ليكػن ( يرخع)الفعل  وقػعو قخب أراد ألنو( أن) مغ الفعل وَجخَّ
 ؛(23)...السعشييغ لتجافع بيا يأت فمع االستكبال إلى الكالم ترخف( أن)و الحال في

فشتيجة السقاربة مع اْلِحْبخ  ؛(24)يجد لع" عام بعج يحىب زيج كاد: "قمت أنظ لػ ولحا
 .مشتفي الحجوث ىشا الييػدي جاءت سمبية فالرخع

، وأيزًا ورد َعغْ   َوَراَءهُ  َفَرمَّْيَشا َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلُ  اْشَتَكى: َقالَ  َجاِبخ 
، َوُىػَ   َفَقَعْجَنا ِإَلْيَشا َفَأَشارَ  ِقَياًما، َفَخآَنا ِإَلْيَشا َفاْلَتَفتَ  َتْكِبيَخُه، الشَّاَس  ُيْدِسعُ  َبْكخ   َوَأُبػ َقاِعج 

ومِ  َفاِرَس  ِفْعلَ  َلَتْفَعُمػنَ  آِنًفا ِكْجُتعْ  ِإنْ : »َقالَ  َسمَّعَ  َفَمسَّا ُقُعػًدا ِبَراَلِتوِ  َفَرمَّْيَشا  َيُقػُمػنَ  َوالخ 
ِتُكعْ  اْئَتس ػا َتْفَعُمػا َفاَل  ُقُعػد   َوُىعْ  ُمُمػِكِيْع، َعَمى  َوِإنْ  ِقَياًما َفَرم ػا َقاِئًسا َصمَّى ِإنْ  ِبَأِئسَّ

   .(25)«ُقُعػًدا َفَرم ػا َقاِعًجا َصمَّى
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)إن كجتع آنفًا لتفعمػن...( يشفي الشبي صمى هللا عميو وسمع عغ  في قػلو:
الرحابة فعل فارس والخوم في قياميع عمى ممػكيع ،ولع يدتعسل حخف نفي؛ بل 

داخمو، فالفعل)كجتع( سمب داللة خبخه )تفعمػن(  في استعسل فعاًل حسل داللة الدمب
ممػكيع لكشيع لع يفعمػا،  عمى الكيام في وموالخ  فارس بفعل التذبو في الػقػع فيع قاربػا

 ألن ، وكانت نتيجة السقاربة ىشا سمبية، حكيقة واقع فيػ غيخ ففعميع في حيد االنتفاء
 لكانػا الفعل مشيع حرل لػ إذ مشيع، الفعل انتفاء مع إال يكػن  ال الفعل مغ قخبيع

الرالة عشجما أشار إلييع بجليل أنيع قعجوا في  ،(26)مشو قخيبيغ ال الفعل، في آخحيغ
 وفي الشبي صمى هللا عميو وسمع بالقعػد، فبػجػد الفعل )كجتع( ُسِمَبت داللة )تفعمػن(

 وسمع عميو هللا صمى الشبي شاعة عمى حخصيع مجى عمى سمػكي تعبيخ ىحا

  ...ومحبتو
 ــــ الفعل )كاد( منفي وداللة النفي الحاتي:

ما كاد ) :في مفاد كاد السشفية في نحػ العخبية أئسةف اختالسبقت اإلشارة إلى      
فحىب قػم مشيع الدجاجي إلى أن نفييا يجل عمى نفي مقاربة الفعل وىػ دليل  (يفعل

ا لػقػع الخبخ الحي في قػلظ فيكػن إثبات كاد نفيً ،عمى انتفاء وقػع الفعل باألولى 
ا لمفعل بصخيق ونفييا نفيً ،فإنو ال يقال إال إذا قارب ولع يفعل ،أي قارب ؛كاد يقػم 

، ولعميع يجعمػن الجسع بيغ خبخيغ متشافييغ في ...فيػ كالسشصػق ،فحػى الخصاب 
 إذ قال:« الكافية»، وإلى ىحا ذىب ابغ مالظ في (27)الرػرة قخيشة عمى قرج زمانيغ

 وبثبػت كاد يشفى الخبخ ... وحيغ يشفى كاد ذاك أججر
 كان" يفعل يكج لع: "قمت يفعل ،فإذا ولع ربقا: تعشي إنسا" يفعل كاد: "قمت إذا
 ورد في الحجيث َعغْ ، (28)الكالم صحة عمى الفعل يقارب ولع يفعل، لع إنو: السعشى
َثَشا: َقالَ  ُحَحْيَفَة،  َوَأَنا َأَحَجُىَسا، َرَأْيتُ  َقجْ  َحِجيَثْيغِ  َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلُ  َحجَّ
َثَشا اآْلَخخَ  َأْنَتِطخُ   َفَعِمُسػا اْلُقْخآُن، َنَدلَ  ُثعَّ  الخَِّجاِل، ُقُمػبِ  َجْحرِ  ِفي َنَدَلْت  اأْلََماَنةَ  َأنَّ : »َحجَّ

شَّةِ  ِمغَ  َوَعِمُسػا اْلُقْخآِن، ِمغَ  َثَشا ُثعَّ  ،«الد   الشَّْػَمةَ  الخَُّجلُ  َيَشامُ : "َقالَ  اأْلََماَنةِ  َرْفعِ  َعغْ  َحجَّ
 ِمغْ  اأْلََماَنةُ  َفُتْكَبُس  الشَّْػَمةَ  َيَشامُ  ُثعَّ  اْلَػْكِت، ِمْثلَ  َأَثُخَىا َفَيَطل   ، َقْمِبوِ  ِمغْ  اأْلََماَنةُ  َفُتْكَبُس 
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 ِفيوِ  َوَلْيَذ  ُمْشَتِبًخا َفَتَخاهُ  َفَشِفَط، ِرْجِمظَ  َعَمى َدْحَخْجَتوُ  َكَجْسخ   اْلَسْجلِ  ِمْثلَ  َأَثُخَىا َفَيَطل   َقْمِبِو،
 َأَحج   َيَكادُ  الَ  َيَتَباَيُعػنَ  الشَّاُس  َفُيْرِبحُ  - ِرْجِموِ  َعَمى َفَجْحَخَجوُ  َحًرى َأَخحَ  ُثعَّ  - ء  َشيْ 

ي  َما َأْجَمَجهُ  َما: ِلمخَُّجلِ  ُيَقالَ  َحتَّى َأِميًشا، َرُجاًل  ُفاَلن   َبِشي ِفي ِإنَّ : ُيَقالَ  َحتَّى اأْلََماَنةَ  ُيَؤدِّ
 َوَما َزَمان   َعَميَّ  َأَتى َوَلَقجْ  ِإيَسان   ِمغْ  َخْخَدل   ِمغْ  َحبَّة   ِمْثَقالُ  َقْمِبوِ  ِفي َوَما أَْعَقَموُ  َما َأْضَخَفوُ 
نَّوُ  ُمْدِمًسا َكانَ  َلِئغْ  َباَيْعُت، َأيَُّكعْ  ُأَباِلي  َيُيػِديًّا َأوْ  َنْرَخاِنيًّا َكانَ  َوَلِئغْ  ِديُشُو، َعَميَّ  َلَيُخدَّ

نَّوُ   الفعل ورد .(29)"َوُفاَلًنا ُفاَلًنا ِإالَّ  ِمْشُكعْ  أِلَُباِيعَ  ُكْشتُ  َفَسا اْلَيْػمَ  َوَأمَّا َساِعيِو، َعَميَّ  َلَيُخدَّ
 ،أداء األمانة أي ال يقارب ،(األمانة يؤدي أحج يكاد ال)، الشافية مشفيًا بال( يكاد)

 بحدب يقتزي...( اليكاد)فـ، فيكػن أشج في السحمة فزاًل عمى أن يكػن أميشاً 
 وقػعو عجم يقتزي الفعل مقاربة ونفي السقاربة مجلػليا فإن كاد، مجلػل نفي الػضع
 البكاء فسقاربة البكاء، زيج قارب فسعشاه يبكي( زيج )كاد :قائل قال فإذا ،(30)باألولى

 فسقاربة البكاء، يقارب لع فسعشاه يبكي( يكج )لع: قال وإذا مشتف، البكاء ونفذ ثابتة،
، (31)السقاربة... ثبػت عشج انتفائو مغ أبعج انتفاء مشتف البكاء ونفذ مشتفية، البكاء

وإال ألخبخ  فزاًل عغ اإلخبار بقخب وقػع الخبخ يقتزي عخفًا عجم حرػلو،
 بكاد فالتعبيخ ؛(32)إذ ال يحدغ أن يقال لسغ صمى قج قارب الرالة... بحرػلو،

 مغ كاد الفعل سمب فقج عمى األمانة السحافطيغ قمة عمى واضحة داللة فيو السشفية
وإن وجج عغ  فزاًل عغ وقػعيا مشيع ، األمانة مغ أداء قخبيع داللة لو التابعة الجسمة

ىحه الشتيجة )حتى يقال  الشبػي  الشز قجم قمة و نجرة ، بل ربسا برعػبة وبطء ،حيث 
وجػد ىحا الخجل األميغ عمى  إن في بشي فالن رجاًل أميشًا(، وما كان ىحا ليقال لػال

 فالحجيث تزييع األمانة والتفخيط فييا، حال بحكخ بيع والحجيث فيو تعخيس قمتو،
 في الخيخ كحكخيات فيي محخجًا؛ ترػيًخا الخائشة القمػب مغ األمانة انتداع يرػر
  مشيا... وليدت بيا تسخ الذخيخة الشفػس
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 ــــ الفعل )يؽشغ( وداللة النفي الحاتي:
 َمْدُجػَنًة، َشَياِشيغَ  اْلَبْحخِ  ِفي ِإنَّ : »َقالَ  اْلَعاِص، ْبغِ  َعْسِخو ْبغِ  هللاِ  َعْبجِ  َعغْ 

  .(32)«ُقْخآًنا الشَّاسِ  َعَمى َفَتْقَخأَ  َتْخُخَج، َأنْ  ُيػِشظُ  ُسَمْيَساُن، َأْوَثَقَيا

يخبخ عبج هللا بغ عسخو عغ وجػد شياشيغ مدجػنة في البحخ، ويؤكج استسخار 
وىػ أبعج  سجشيا نافيًا خخوجيا مغ وثاقيا مدتعساًل في الشفي فعل السقاربة )يػشظ(،

(33)يقخب معشاه )يػشظ( في الجاللة عمى االستكبال فقػلو
لكشو لع يقع بعج، بجليل أن   

 أن يػشظ: فعل الخخوج جاء مدبػقًا بــ)أن( وىي ترخف الكالم إلى السدتقبل، تقػل
فالخخوج لع يقع، فال يسكغ لسغ خخج أن ُيقال ، (34)تفعل أن قاربت: قمت كأنظ تجيء،

 لو يػشظ أن يخخج ، وبيحا تتزح داللة الدمب في عجم تحقق الفعل )تخخج(.
، اْلَحاَللَ  ِإنَّ : »َيُقػلُ  َوَسمََّع، َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلِ  ومشو أيزًا ما ورد َعغِ   َوِإنَّ  َبيِّغ 

، اْلَحَخامَ  ُبَياتِ  اتََّقى َفَسغِ  الشَّاِس، ِمغَ  َكِثيخ   َيْعَمُسُيغَّ  الَ  ُمْذَتِبَيات   َوَبْيَشُيَسا َبيِّغ   اْسَتْبَخأَ  الذ 
ُبَياتِ  ِفي َوَقعَ  َوَمغْ  َوِعْخِضِو، ِلِجيِشِو،  اْلِحَسى، َحْػلَ  َيْخَعى َكالخَّاِعي اْلَحَخاِم، ِفي َوَقعَ  الذ 
 ِفي َوِإنَّ  َأالَ  َمَحاِرُمُو، هللاِ  ِحَسى َوِإنَّ  َأالَ  ِحًسى، َمِمظ   ِلُكلِّ  َوِإنَّ  َأالَ  ِفيِو، َيْخَتعَ  َأنْ  ُيػِشظُ 
 َوِىيَ  َأالَ  ُكم ُو، اْلَجَدجُ  َفَدجَ  َفَدَجْت، َوِإَذا ُكم ُو، اْلَجَدجُ  َصَمحَ  َصَمَحْت، ِإَذا ُمْزَغًة، اْلَجَدجِ 
 السؤكجة أواًل بإنَّ  استيل الشبي صمى هللا عميو وسمع ىحا الحجيث بالتأكيج .(35)«اْلَقْمبُ 

 في ثان وتأكيج ،"بيغ والحخام بيغ الحالل إن: "فقال الحخام وأمخ الحالل أمخ في
 عمى بالذجة ثالث وتأكيج البالغة، وىػ البيان مغ" بيغ" لفع باختيار عشيسا اإلخبار

 الحالل قيل إذا بالػضػح، التعبيخ مغ أبمغ وىػ ثخاء، السعشى ليدداد" بّيغ" في الياء
 فالخاعي .(36)اإلقبال ويدداد التخغيب ليقػى  بّيغ، لكمسة التكخار في رابع تأكيج ثع واضح،

 عميو، ويحافع صاحبو يحسيو خريب، حقل مغ قخيب مخعى في غشسو يخعى الحي
 السحسي، لمحقل تتدمل أن الحخاسة، وشجيج ححًرا كان ميسا غشسو، عمى مشو يأمغ فال

 لو يختار أن لو، األفزل مغ كان لحلظ والعقاب، لمسؤاخحة وتعخضو مشو، فتخعى
 في الذبيات عغ يبتعج أن يشبغي السدمع، وكحلظ والحسى، الحقل ىحا عغ بعيًجا مخعى
فييمظ... فالشبي  الحخام، في التخدي إلى بو األمخ يشتيي ال حتى الفعل، أو القػل
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عميو وسمع نفى دخػل الخاعي إلى الحسى دون استعسال أداة الشفي بل صمى هللا 
استجعى داللة الشفي مغ خالل الفعل )يػشظ( الجال عمى السقاربة وىػ ُمَزسَّغ ذاتيًا 

، فسقاربة الػقػع ثابتة لكغ (37)داللة الدمب فالحي لع يقارب الفعل لع يقع مشو الفعل
ن يقال لسغ رتع في الحسى قج قاربت الختع فال يحدغ أ (38)الػقػع ذاتو لع يتحقق

 فيو... 
  :الخغبة داللة )الدمب( النفي الحاتي ألفعال اإلرادة و -المطمب الثاني
 لتػقعِ  ىػ ،وَضخب َعِمستُ  وىػ يقيغ مشيا فزخب: ثالثة ضخوب عمى األفعال

 ضششتُ : نحػ َذا وعمى، ذا عمى ُيحسل بيشيسا ىػ وضخب   وخفُت، رجػتُ : نحػ الذيءِ 
 أمخ إحجاث إلى ورغبتو وميمو صاحبيا إرادة عغ تعبخ أفعال العخبية وفي .(39)وحدبتُ 

 الفعل إنجاز يدتصع لع ما ألمخ ولكغ إنجازه وأراد بالفعل ىعَّ  الفاعل إن حيث ما،
 دون  ذاتو الفعل مغ مدتفادة الدمبية الجاللة وىحه سمبية، وتحكيقو، فتكػن الشتيجة

 الفعل يكػن  وبيحا الفعل وضع أصل في ُمزسَّغ فالدمب نفي، أداة  الستجعاء الحاجة
 في واضحة الجاللة ىحه نجج و الحاتي الشفي عمى الدياق لجاللة الحكيقي السػجو ىػ

 : اآلتية الحجيثية الشرػص
 الفعل )أراد( وداللة النفي الحاتي:

 وسمع عميو هللا صمى هللا رسػل زمغ في ناساً  أن الخجري، سعيج أبي عغورد 
وسمع  عميو هللا صمى هللا الكيامة؟ فأجاب رسػل يػم ربشا نخى  ىل هللا، رسػل يا: قالػا

 َرب   َأَتاُىعْ  َوَفاِجخ   َبخّ   ِمغْ  َتَعاَلى هللاَ  َيْعُبجُ  َكانَ  َمغْ  ِإالَّ  َيْبقَ  َلعْ  ِإَذا إلى أن قال... َحتَّى
 َتْتَبعُ  َتْشَتِطُخوَن؟ َفَسا: َقالَ  ِفيَيا َرَأْوهُ  الَِّتي ِمغَ  ُصػَرة   َأْدَنى ِفي َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنوُ  اْلَعاَلِسيغَ 

ْنَيا ِفي الشَّاَس  َفاَرْقَشا َربََّشا، َيا: َقاُلػا َتْعُبُج، َكاَنْت  َما ُأمَّة   ُكل    َوَلعْ  ِإَلْيِيْع، ُكشَّا َما َأْفَقخَ  الج 
َتْيغِ  َشْيًئا ِباللِ  ُنْذِخكُ  الَ  ِمْشظَ  ِباللِ  َنُعػذُ : َفَيُقػُلػنَ  ،َرب ُكعْ  َأَنا: َفَيُقػلُ  ُنَراِحْبُيْع،  َأوْ  َمخَّ

 ِبَيا؟ َفَتْعِخُفػَنوُ  آَية   َوَبْيَشوُ  َبْيَشُكعْ  َىلْ : َفَيُقػلُ  َيْشَقِمَب، َأنْ  َلَيَكادُ  َبْعَزُيعْ  ِإنَّ  َحتَّى َثاَلًثا،
 َأِذنَ  ِإالَّ  َنْفِدوِ  ِتْمَقاءِ  ِمغْ  للَِّ  َيْدُججُ  َكانَ  َمغْ  َيْبَقى َفاَل  َساق   َعغْ  َفُيْكَذفُ  َنَعْع،: َفَيُقػُلػنَ 

ُجػِد، َلوُ  هللاُ   َواِحَجًة، َشَبَقةً  َضْيَخهُ  هللاُ  َجَعلَ  ِإالَّ  َوِرَياءً  اتَِّقاءً  َيْدُججُ  َكانَ  َمغْ  َيْبَقى َوالَ  ِبالد 
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 َعَمى َخخَّ  َيْدُججَ  َأنْ  َأَرادَ  في قػلو )ُكمََّسا (04)َقَفاُه،... َعَمى َخخَّ  َيْدُججَ  َأنْ  َأَرادَ  ُكمََّسا
عمى رغبة السشافق في الدجػد لكغ ىحه الخغبة بقيت رغبة ( أراد) الفعل ( دل...َقَفاُه،

ولع يحجث الفعل ،فاإلرادة دلت عمى الدمب وكانت الشتيجة أن خخَّ عمى قفاه رغع 
قفاه ألنو كان في  عمى الدجػد يخخ إحجاث يياف يخيج مخة تكخار السحاوالت ففي كل

الجنيا يدجج اتقاًء ورياًء ، فجعل هللا ضيخه شبقة واحجة امتشع معيا إحجاث الدجػد 
 .(04)فتحقق الدمب في عجم الدجػد مع الخغبة واإلرادة في ذلظ... السخاد،

َمِسي   َعَبَدةَ  ْبغُ  َعْسُخو َقالَ : َقالَ  ُأَماَمَة، َأِبي وورد َعغْ   اْلَجاِىِميَّةِ  ِفي َوَأَنا ُكْشتُ : الد 
 َفَدِسْعتُ  اأْلَْوَثاَن، َيْعُبُجونَ  َوُىعْ  َشْيء   َعَمى َلْيُدػا َوَأنَُّيعْ  َضاَلَلة ، َعَمى الشَّاَس  َأنَّ  َأُضغ  

 هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلُ  َفِإَذا َعَمْيِو، َفَقِجْمتُ  َراِحَمِتي، َعَمى َفَقَعْجتُ  َأْخَباًرا، ُيْخِبخُ  ِبَسكَّةَ  ِبَخُجل  
 َما: َلوُ  َفُقْمتُ  ِبَسكََّة، َعَمْيوِ  َدَخْمتُ  َحتَّى َفَتَمصَّْفتُ  َقْػُمُو، َعَمْيوِ  ُجَخَءاءُ  ُمْدَتْخِفًيا َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ 
؟ َوَما: َفُقْمتُ  ،«َنِبي   َأَنا: »َقالَ  َأْنَت؟  َشْيء   َوِبَأيِّ : َفُقْمتُ  ،«هللاُ  َأْرَسَمِشي: »َقالَ  َنِبي 

جَ  َوَأنْ  اأْلَْوَثاِن، َوَكْدخِ  اأْلَْرَحاِم، ِبِرَمةِ  َأْرَسَمِشي: »َقالَ  َأْرَسَمَظ،  ِبوِ  ُيْذَخكُ  الَ  هللاُ  ُيَػحَّ
،: »َقالَ  َىَحا؟ َعَمى َمَعظَ  َفَسغْ : َلوُ  ُقْمتُ  ،«َشْيء    َأُبػ َيْػَمِئح   َوَمَعوُ : َقالَ  ،«َوَعْبج   ُحخ 

،بَ   َىَحا، َيْػَمظَ  َذِلظَ  َتْدَتِصيعُ  اَل  ِإنَّظَ : »َقالَ  ُمتَِّبُعَظ، ِإنِّي: َفُقْمتُ  ِبِو، آَمغَ  ِمسَّغْ  َوِباَلل   ْكخ 
 ،«َفْأِتِشي َضَيْختُ  َقجْ  ِبي َسِسْعتَ  َفِإَذا أَْىِمظَ  ِإَلى اْرِجعْ  َوَلِكغِ  الشَّاِس، َوَحالَ  َحاِلي َتَخى  َأالَ 

 أَْىِمي ِفي َوُكْشتُ  اْلَسِجيَشَة، َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلُ  َوَقِجمَ  أَْىِمي ِإَلى َفَحَىْبتُ : َقالَ 
 أَْىلِ  ِمغْ  َنَفخ   َعَميَّ  َقِجمَ  َحتَّى اْلَسِجيَشَة، َقِجمَ  ِحيغَ  الشَّاَس  َوَأْسَألُ  اأْلَْخَباَر، َأَتَخبَّخُ  َفَجَعْمتُ 

 ِإَلْيوِ : الشَّاُس  َفَقاُلػا اْلَسِجيَشَة؟ َقِجمَ  الَِّحي الخَُّجلُ  َىَحا َفَعلَ  َما: َفُقْمتُ  اْلَسِجيَشَة، أَْىلِ  ِمغْ  َيْثِخبَ 
 َيا: َفُقْمتُ  َعَمْيِو، َفَجَخْمتُ  اْلَسِجيَشةَ  َفَقِجْمتُ  َذِلَظ، َيْدَتِصيُعػا َفَمعْ  َقْتَموُ  َقْػُموُ  َأَرادَ  َوَقجْ  ِسَخاع  

  .(04)َبَمى: َفُقْمتُ : َقالَ  ،«ِبَسكَّةَ  َلِقيَتِشي الَِّحي َأْنتَ  َنَعْع،: »َقالَ  َأَتْعِخُفِشي؟  هللاِ  َرُسػلَ 

 َيْدَتِصيُعػا َفَمعْ  َقْتَموُ  َقْػُموُ  َأَرادَ  الفعل )أراد( يحسل الجاللة الدمبية في قػلو: "َوَقجْ 
 دعػة ومغ مشو َذِلَظ" وىحا الدمب نججه في رغبة مذخكي قػمو في قتمو والتخمز

 في عشيع السحكػرة والخجيعة السكخ مغ بأنػاع لذخكيع، والسشافية بيا جاء التي التػحيج
وكانت نتيجة ىحه الخغبة بأن حفطو هللا عد وجل مشيع ومغ كيجىع  ،(04)الديخ كتب
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ويدخ لو الخخوج مغ مكة، وبيحا سمبت داللة الفعل )أراد( مسا يمييا وىػ)القتل( الحي 
عو بيجخة الشبي صمى هللا عميو وسمع فمع يدتصيعػا قتمو؛ فإرادتيع لقتمو انعجم وقػ 

 والتخمز مشو لع تتحقق  وكانت نتيجة ىحه اإلرادة الديئة الدمبية ...
 وداللة النفي الحاتي: (رجا)الفعل 

 الخَّاَيةَ  َىِحهِ  أَلُْعِصَيغَّ : »َخْيَبخَ  َيْػمَ  َقالَ  َوَسمََّع، َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلَ  ورد َأنَّ 
 الشَّاُس  َفَباتَ : َقالَ  «َوَرُسػُلوُ  هللاُ  َوُيِحب وُ  َوَرُسػَلوُ  هللاَ  ُيِحب   َيَجْيِو، َعَمى هللاُ  َيْفَتحُ  َرُجاًل 

 هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلِ  َعَمى َغَجْوا الشَّاُس  َأْصَبحَ  َفَمسَّا َقالَ  ُيْعَصاَىا، َأي ُيعْ  َلْيَمَتُيعْ  َيُجوُكػنَ 
 َيا ُىػَ : َفَقاُلػا َشاِلب   َأِبي ْبغُ  َعِمي   َأْيغَ  َفَقالَ  ُيْعَصاَىا، َأنْ  َيْخُجػنَ  ُكم ُيعْ  َوَسمََّع، َعَمْيوِ 

 َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلُ  َفَبَرقَ  ِبِو، َفُأِتيَ  ِإَلْيِو، َفَأْرِسُمػا َقالَ  َعْيَشْيِو، َيْذَتِكي هللاِ  َرُسػلَ 
: َعِمي   َفَقالَ  الخَّاَيَة، َفَأْعَصاهُ  َوَجع ، ِبوِ  َيُكغْ  َلعْ  َكَأنْ  َحتَّى َفَبَخَأ، َلوُ  َوَدَعا َعْيَشْيِو، ِفي َوَسمَّعَ 

 ِبَداَحِتِيْع، َتْشِدلَ  َحتَّى ِرْسِمَظ، َعَمى اْنُفحْ : »َفَقالَ  ِمْثَمَشا، َيُكػُنػا َحتَّى ُأَقاِتُمُيعْ  هللاِ  َرُسػلَ  َيا
ْساَلِم، ِإَلى اْدُعُيعْ  ُثعَّ   هللاُ  َيْيِجيَ  أَلَنْ  َفَوهللاِ  ِفيِو، هللاِ  َحقِّ  ِمغْ  َعَمْيِيعْ  َيِجبُ  ِبَسا َوَأْخِبْخُىعْ  اإْلِ

    .(00)«الشََّععِ  ُحْسخُ  َلظَ  َيُكػنَ  َأنْ  ِمغْ  َلظَ  َخْيخ   َواِحًجا َرُجاًل  ِبظَ 
وىػ تػقع لسا يسكغ حرػلو مغ خيخ، والفعل  الفعل )يخجػن( يفيج الخجاء ،

يعصاىا" دال عمى رغبة كل مشيع في حيازة  أن يخجػن  )يخجػن( في قػلو: "كميع
الخاية، وما رجاه السؤمشػن وأممػا الحرػل عميو غيخ متحقق لمجسيع وإنسا لسغ أراد 

لة الشبي صمى هللا عميو وسمع أن يخرو بالخاية فالفعل )يخجػن( ال يحسل مغ دال
 التحقق إال الخغبة واألمل، وبحا تكػن الجاللة وفق سياقو الجسعي سمبية...  

، ْبغُ  ومشو ما ورد أن َأَنَذ   َوَسمََّع، َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلُ  َمخَّ : َقالَ  َماِلظ 
ي ِبَأِبي: َفَقاَلْت  َصْػَتُو، ُسَمْيع   ُأم   ُأمِّي، َفَدِسَعْت  ، هللاِ  َرُسػلَ  َيا َوُأمِّ  ِلي َفَجَعا» ُأَنْيذ 

ْنَيا، ِفي اْثَشَتْيغِ  ِمْشَيا َرَأْيتُ  َقجْ  «َدَعَػات   َثاَلثَ  َوَسمََّع، َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلُ   َوَأَنا الج 
  .(04)اآْلِخَخِة ... ِفي الثَّاِلَثةَ  َأْرُجػ

فالفعل )أرجػ( دال  (04)السغفخة وىي يبيشيا فقػلو )أرجػ الثالثة في اآلخخة( فمع
عمى عجم تحقق الجعػة الثالثة ؛فمع يحسل الفعل مغ داللة التحقق سػى الخغبة واألمل 
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الحي أفاد تعمق األمل في  في حرػل السغفخة في اآلخخة ؛ولحا استعسل الفعل )أرجػ(
   سمبية... سياقو وفق الجاللة تكػن  الخيخ مسغ يختجى مشو، وبحا

 في الحاتي:وداللة الن (هػ  )الفعل 
 َعَميَّ  َيْفِتظُ  َجَعلَ  اْلِجغِّ  ِمغَ  ِعْفِخيًتا ِإنَّ : "َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلُ  َقالَ 
اَلَة، َعَميَّ  ِلَيْقَصعَ  اْلَباِرَحَة،  ِإَلى َأْرِبَصوُ  َأنْ  َىَسْستُ  َفَمَقجْ  َفَحَعت ُو، ِمْشوُ  َأْمَكَشِشي هللاَ  َوِإنَّ  الرَّ

 ُثعَّ  - ُكم ُكعْ  َأوْ  - َأْجَسُعػنَ  ِإَلْيوِ  َتْشُطُخونَ  ُتْرِبُحػا َحتَّى اْلَسْدِجِج، َسَػاِري  ِمغْ  َساِرَية   َجْشبِ 
 ِمغْ  أِلََحج   َيْشَبِغي الَ  ُمْمًكا ِلي َوَىْب  ِلي اْغِفْخ  َربِّ ﴿:ُسَمْيَسانَ  َأِخي َقْػلَ  َذَكْختُ 
هُ  ،(47)﴾َبْعِجي  الخبط ولع يحجث في قػلو )ىسست أن أربصو...( لع، (06)"َخاِسًئا هللاُ  َفَخدَّ

)أربصو( التابعة لو سالبة الجاللة إذ ال وقػع لمخبط، ولع  يتحقق، والفعل)ىعَّ( وجسمة
يتحقق مغ اليعِّ إال الخغبة فقج امتشع الخسػل صمى هللا عميو وسمع مغ ربصو تحكخه 

، (49)﴾َبْعِجي ِمغْ  أِلََحج   َيْشَبِغي الَ  ُمْمًكا ِلي َوَىْب ﴿دعػة الشبي سميسان عميو الدالم 
 يقجر لع أنو إما ربصو؛ مغ وسمع عميو هللا صمى نبيشا فامتشع بيحا مختز أنو معشاه
 تػاضعاً  أو عميو يقجر لع أنو لطشو ذلظ يتعاط لع ذلظ تحكخ لسا لكػنو وإما لحلظ؛ عميو

 َبْعسِ  ِفي َناًسا َفَقجَ  َوَسمََّع، َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلَ  َأنَّ  ُىَخْيَخَة، َأِبي وَعغْ ، (44)وتأدبًا...
َمَػاِت،  ِرَجال   ِإَلى ُأَخاِلفَ  ُثعَّ  ِبالشَّاِس، ُيَرمِّي َرُجاًل  آُمخَ  َأنَّ  َىَسْستُ  َلَقجْ : »َفَقالَ  الرَّ

ُقػا ِبِيعْ  َفآُمخَ  َعْشَيا، َيَتَخمَُّفػنَ   َأنَّوُ  َأَحُجُىعْ  َعِمعَ  َوَلػْ  ُبُيػَتُيْع، اْلَحَصبِ  ُحَدمِ بِ  َعَمْيِيْع، َفُيَحخِّ
)ىسست أن ، الفعل)ىعَّ( في قػلو (44)اْلِعَذاءِ  َصاَلةَ  َيْعِشي «َلَذِيَجَىا َسِسيًشا َعْطًسا َيِججُ 

آمخ رجاًل...( لع يحسل مغ الجاللة عمى الحجث سػى رغبة  الخسػل صمى هللا عميو 
  .(44)ِبوِ  تػعج وإنسا التحخيق، يفعل َلعْ  لشفاقيع؛ لَكشَّوُ  السشافقيغ بيػت وسمع في تحخيق

 الشبي يحىب ولع بالشاس، الخجل يرلِ  ولع ، رجالً  يأمخ مدججه ولع بقي في وقج
 الدمبية الجالالت ىحه وكل يحخقيا ولع السشافقيغ، بيػت إلى وسمع عميو هللا صمى
تخك فعل ما  لسا عيغ الجساعة في السدجج فخض كانت صالة ولػ، (ىعَّ )الفعل  أفادىا

 تػعج لشفاقيع؛ وإنسا السشافقيغ لع يحخق بيػت وسمع عميو هللا صمى فالشبي (44)ىعَّ بو...
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فالفعل )ىعَّ( سمب الجاللة اإليجابية . (44)يفعمو ولع السبالغة وجو عمى وإنسا قالو، (40)ِبو
 مغ الجسمة التالية لو )أخالف ... فآمخ... يرمي ، فيحخقػا...( 

 وداللة النفي الحاتي: (ود  )الفعل 
( ال يحسل مغ داللة اإلثبات سػى تسشي حجوث الفعل ، فإن حرل  الفعل )ودَّ
كانت الجاللة إيجابية، وإن لع يحرل سمبت ىحه الجاللة مغ الجسمة التابعة لو، وقج 

اَلمُ ا: »َفَقالَ  اْلَسْقُبَخَة، َأَتى َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  هللاُ  َصمَّى هللاِ  َرُسػلَ  َأنَّ  ُىَخْيَخَة، َأِبي َعغْ ورد   لدَّ
 «ِإْخَػاَنَشا َرَأْيَشا َقجْ  َأنَّا َوِدْدتُ  اَلِحُقػَن، ِبُكعْ  هللاُ  َشاءَ  ِإنْ  َوِإنَّا ُمْؤِمِشيَغ، َقْػم   َدارَ  َعَمْيُكعْ 

 «َبْعجُ  َيْأُتػا َلعْ  الَِّحيغَ  َوِإْخَػاُنَشا َأْصَحاِبي َأْنُتعْ : »َقالَ  هللاِ  َرُسػلَ  َيا ِإْخَػاَنَظ؟ َأَوَلْدَشا: َقاُلػا
ِتَظ؟ ِمغْ  َبْعجُ  َيْأتِ  َلعْ  َمغْ  َتْعِخفُ  َكْيفَ : َفَقاُلػا  َرُجاًل  َأنَّ  َلػْ  َأَرَأْيتَ : »َفَقالَ  هللاِ  َرُسػلَ  َيا ُأمَّ

َمة   ُغخ   َخْيل   َلوُ   َرُسػلَ  َيا َبَمى: َقاُلػا «َخْيَمُو؟ َيْعِخفُ  َأالَ  ُبْيع   ُدْىع   َخْيل   َضْيَخيْ  َبْيغَ  ُمَحجَّ
ِميغَ  ُغخًّا َيْأُتػنَ  َفِإنَُّيعْ : "َقالَ  هللاِ   َلُيَحاَدنَّ  َأالَ  اْلَحْػضِ  َعَمى َفَخُشُيعْ  َوَأَنا اْلُػُضػِء، ِمغَ  ُمَحجَّ

ال   اْلَبِعيخُ  ُيَحادُ  َكَسا َحْػِضي َعغْ  ِرَجال   ُلػا َقجْ  ِإنَُّيعْ : َفُيَقالُ  َىُمعَّ  َأالَ  ُأَناِديِيعْ  الزَّ  َبْعَجكَ  َبجَّ
 إخػانشا( رأيشا قج أنا :)وددت وسمع عميو هللا صمى بقػلو السخاد ،(44)"ُسْحًقا ُسْحًقا َفَأُقػلُ 

فالفعل  (45)الجنيا الحياة في رأيشاىع أي سػدود ىشا رؤية إخػانو مغ بعجه،فالذيء ال
 في داللتو تبقى )وددت( ال يحسل مغ داللة اإلثبات سػى تسشي حجوث الفعل، وإنسا

 الجسمة مغ اإليجابية الجاللة ،وقج ُسمبت سمبية الخغبة ىحه الخؤية ونتيجة حجوث رغبة
لو ،فمع تحجث رؤية إخػانو اآلتيغ مغ بعجه، فالخؤية واقعة في حيد االنتفاء،  التالية

بجليل قػلو: )وإخػانشا الحيغ لع يأتػا بعج ... وأنا فخشيع عمى الحػض...( وىحا إخبار 
 تكػن  ولػ لمتسشي؛ الفعل)وددت( بمػ التي اقتخن  امة وقجأن إتيانيع سيكػن يػم الكي

 عغ تعالى قػلو نحػ السدتحيل، حكع في أو مدتحيالً  األمخ يكػن  حيث إال لمتسشي
ُسػلَ  َوَعَرُػا َكَفُخوا الَِّحيغَ  َيَػد  ﴿:الكيامة يػم  (46)﴾اأْلَْرُض  ِبِيعُ  ُتَدػَّى  َلػْ  الخَّ

 :الخفضداللة )الدمب( النفي الحاتي ألفعال  -الثالثالمطمب 
تػجج أفعال يتزح فييا معشى الخفس القاشع واالمتشاع وىحه األفعال اكتدبت ىحه     

الجاللة الحاتية مغ خالل استعساليا وحيشئح تدمب الجاللة اإليجابية مغ الجسمة التي 
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متعمقو الستسثل في  تتبعيا في التخكيب ففي قػلشا أمدظ زيج  مالو؛ فالسعشى امتشاع
(، أعصت داللة جسمة )لع يعِط زيج  مالو( أمدظ زيج  مالوالبحل واإلنفاق؛ أي أن جسمة )

فالجسمتان سمبيتا الجاللة لكغ سمبية الجاللة في الجسمة األولى مدتفادة مغ الفعل 
)أمدظ( أما في الجسمة الثانية فدمبية الجاللة مدتفادة مغ دخػل حخف الشفي )لع( 

الفعل ؛ أي أن داللة الدمب في الجسمة األولى ذاتية مغ الفعل في حيغ داللة عمى 
 الدمب في الجسمة الثانية مكتدبة مغ حخف الشفي...

َسمَّْسُت َعَمى َرُسػِل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَل: َوُىَػ قال كعب بغ مالظ ... 
ُخوِر َوَيُقػلُ  َقاَل « َأْبِذْخ ِبَخْيِخ َيْػم  َمخَّ َعَمْيَظ ُمْشُح َوَلَجْتَظ ُأم ظَ : »َيْبُخُق َوْجُيُو ِمَغ الد 

َوَكاَن « اَل، َبْل ِمْغ ِعْشِج هللاِ »َفُقْمُت: َأِمْغ ِعْشِجَك؟ َيا َرُسػَل هللِا َأْم ِمْغ ِعْشِج هللِا َفَقاَل: 
، َقاَل: َرُسػُل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع، ِإَذا ُسخَّ اْستَ  َشاَر َوْجُيُو، َكَأنَّ َوْجَيُو ِقْصَعُة َقَسخ 

َوُكشَّا َنْعِخُف َذِلَظ، َقاَل: َفَمسَّا َجَمْدُت َبْيَغ َيَجْيِو ُقْمُت: َيا َرُسػَل هللِا ِإنَّ ِمْغ َتْػَبِتي َأْن 
ِو َوَسمََّع، َفَقاَل َرُسػُل هللِا َأْنَخِمَع ِمْغ َماِلي َصَجَقًة ِإَلى هللِا َوِإَلى َرُسػِلِو َصمَّى هللُا َعَميْ 

َقاَل: َفُقْمُت: َفِإنِّي ُأْمِدُظ « َأْمِدْظ َبْعَس َماِلَظ، َفُيَػ َخْيخ  َلظَ »َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع: 
وضَّف الشبي صمى هللا عميو وسمع داللة الدمب الحاتية لمفعل  ، (47)َسْيِسَي الَِّحي ِبَخْيَبخَ 

أمخه صمى هللا عميو وسمع باالقترار  نساإو  )أمدظ( فمع يقل : ال تترجق بسالظ كمو،
(44)ا أن اليربخ عمى اإلضاقةا مغ تزخره بالفقخ وخػفً عمى الرجقة ببعزو خػفً 

 

(44)شى أنخمع مشو أخخج مشو وأترجق بوَوَقػلو: ِإن مغ َتْػَبِتي َأن انخمع مغ َماِلي. مع
 

َفمع  ،َفَمسَّا صجقت َتْػَبتو رأى َأن مغ َعالَمة نجمو قصع اْلَقاِشع، أِلَنَُّو َلْػاَل َمالو َما قعج
يسشعُو الخَُّسػل مغ َذِلظ، َوِإنََّسا َقاَل َلُو: "أمدظ بعس َمالظ َفُيَػ خيخ َلظ". لعمسو َأن 

فالدياق ىشا يػجو داللة الفعل )أمدظ( إلى  (44)َفاِضل َعغ اْلَحاجةاْلَقاِشع ِإنََّسا ُىَػ الْ 
الدمب، فالشبي صمى هللا عميو وسمع مشع كعبًا مغ الترجق بسالو أجسع، لكشو في ىحا 
السعشى لع يأِت مباشخة بحخف نفي وإنسا استعسل فعاًل دااًل بدياقو عمى مشع الترخف 

لة الدمب عمى ما بعجه فعػضًا عغ قػلو دال )أمدظ(في جسيع مالو؛ حيث حسل الفعل
َفِإنِّي  :الجاللة فاستعسل الفعل ذاتو فقالال تشفق مالظ كمو قال )أمدظ( وفيع كعب ىحه 
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فاإلمداك ىشا  ،عشى لغ أترجق بديسي الحي في خيبخوالس ـُأْمِدُظ َسْيِسَي الَِّحي ِبَخْيَبخَ 
 سمب وقػع الرجقة بيحا السال ...

 الخاتمة: 
لخاصية الدمب الحاتي لمفعل في بعض   النبؽي التؽظيف تحجث البحث عؼ 

 :  أكج البحث عمىودالالتها و  معاهخها
 المغة العخبية الطاىخة والزسشية دالالت عمى سعة  الشبي صمى هللا عميو وسمعــــ اعتسج 

ووضف خاصية الشفي الحاتي لمفعل في خصاباتو عمى الشحػ الحي يفيسو عشو الستمقي 
في زمغ الفراحة العخبية وما بعجىا مغ أزمشة ضعفت فييا عالقة الستمقي بالمغة 

 البيان والتػضيح لمشاس كافة ... صمى هللا عميو وسمعفسيسة الشبي 
مغ الفعل ذاتو دون االعتساد عمى  سعة مفيػم الدمب الحاتي بحيث تحرل الجاللةــــــ 

 حخف نفي أو نيي ...
لمشز الحجيثي قجرة عجيبة في تػضيف الدمب الحاتي وما لو مغ دالالت في ــــــ 

، ويػصي البحث بأىسية الجراسة المغػية لمشز الشبػي وأثخىا في فيع مخاشبة الستمقي 
 وسمع دمحم وعمى آلو وصحبو ى سيجناصمى هللا عمو السخاد مغ الخصاب الشبػي ... 
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 :المخاجع
 ـــ القخآن الكخيع بخواية حفز  4
أسخار العخبية ، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبيج هللا األنراري، أبػ البخكات، كسال ــ  4

 -ىـ4044، 4ىـ( دار األرقع بغ أبي األرقع، ط 455الجيغ األنباري )الستػفى: 
 م4777

األصػل في الشحػ، أبػ بكخ دمحم بغ الدخي بغ سيل الشحػي السعخوف بابغ ـــ  4
بيخوت،  –ىـ( تح :عبج الحديغ الفتمي، مؤسدة الخسالة، لبشان 444الدخاج )الستػفى: 

 د/ ت ط

أوضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ، عبج هللا بغ يػسف بغ أحسج بغ عبج هللا ابغ ـــ  0
ىـ( ،تح ،يػسف الذيخ دمحم 544، ابغ ىذام )الستػفى: يػسف، أبػ دمحم، جسال الجيغ

 دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع، د/ ت ط البقاعي،

البيان والتبييغ ،عسخو بغ بحخ بغ محبػب الكشاني بالػالء، الميثي، أبػ عثسان، ـــ  4
 ىـ، د/ت ط 4044ة اليالل، بيخوت، ىـ(، دار ومكتب444الذييخ بالجاحع )الستػفى: 

التحخيخ والتشػيخ، دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ بغ عاشػر التػندي ـــ  4
 ىـ 4760تػنذ، سشة الشذخ:  –ىـ(، الجار التػندية لمشذخ 4474)الستػفى: 

، في الحجيث الذخيف، عمي عمي صبح الترػيخ الشبػي لمكيع الخمكية والتذخيعيةـــ  5
 م4444 -ىـ 4044،  4ط، السكتبة األزىخية لمتخاث

ىـ(، الييئة 474الخرائز، أبػ الفتح عثسان بغ جشي السػصمي )الستػفى: ـــ  6
 ، د/ت 0ط،  السرخية العامة لمكتاب

 ط طيسة، دار الحجيث القاىخة، د /تدراسات ألسمػب القخآن، دمحم عبج الخالق عـــ  7

غ إبخاليع دليل الفالحيغ لصخق رياض الرالحيغ ،دمحم عمي بغ دمحم بغ عالن بـــ  44
ىـ( ،اعتشى بيا: خميل مأمػن شيحا ،دار 4445البكخي الرجيقي الذافعي )الستػفى: 

 م 4440 -ىـ  4044،  0لبشان ،ط –السعخفة لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت 
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شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ، عمي بغ دمحم بغ عيدى، أبػ الحدغ، نػر ـــ  44
، 4لبشان،ط -ىـ( ،دار الكتب العمسية بيخوت744)الستػفى: الجيغ اأُلْشُسػني الذافعي 

 مـ4776 -ىـ4047

شخح الخضي عمى الكافية ، رضي الجيغ األسشخباذي، تح: يػسف حدغ عسخ، ـــ  44
 م ، د/ط4756ىـ  ـــ 4476جامعة قاريػنذ، 

 شخح السفرل، ابغ عمي بغ يعير ، الصباعة السشيخية  بسرخ، د/ ت طـــ  44

 ىـ(،444مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي الشيدابػري )الستػفى:  صحيح مدمع،
 بيخوت ، د/ ت ط –تح:دمحم فؤاد عبج الباقي دار إحياء التخاث العخبي 

فتح الباري شخح صحيح البخاري، أحسج بغ عمي بغ حجخ أبػ الفزل ـــ  40
وأحاديثو: دمحم  ، رقع كتبو وأبػابو 4457بيخوت،  -العدقالني الذافعي، دار السعخفة 

 فؤاد عبج الباقي، د/ ط

في الشحػ العخبي نقج وتػجيو، د/ميجي السخدومي، دار الخائج العخبي، بيخوت ـ ـــ  44
 م 4764ه ـــ 4044، 4لبشان، ط

الكتاب ، عسخو بغ عثسان بغ قشبخ الحارثي بالػالء، أبػ بذخ، السمقب سيبػيو ـــ  44
 4046،  4 ىارون، مكتبة الخانجي، القاىخة، طىـ(تح: عبج الدالم دمحم464)الستػفى: 

 م 4766 -ىـ 

 ىـ(644التعخيفات، عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )الستػفى: ـــ  45
–ضبصو وصححو جساعة مغ العمساء بإشخاف الشاشخ: دار الكتب العمسية بيخوت 

 م4764-ىـ 404044لبشان ،ط

يغ، جسال الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ كذف السذكل مغ حجيث الرحيحـــ  46
الخياض،  –ىـ(، عمي حديغ البػاب، دار الػشغ 475عمي بغ دمحم الجػزي )الستػفى: 

 د/ ت ط 
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السخاسيل ، أبػ داود سميسان بغ األشعث بغ إسحاق بغ بذيخ بغ شجاد بغ ـــ  47
ِجْدتاني )الستػفى:  مؤسدة الخسالة  ىـ( تح: شعيب األرناؤوط ،454عسخو األزدي الدِّ

 ه 4046، 4بيخوت ط –

، شخكة العاتظ لرشاعة الكتاب، ي الشحػ، د/ فاضل صالح الدامخائيمعانـــ  44
 م 4444،  4القاىخة  ، ط

، تح: أحسج عبج الدتار عمي بغ مؤمغ السعخوف بابغ عرفػر السقخب،ـــ  44
 م 4754ىـ ــ 4474،  4الجػاري ، عبج هللا الجبػري، ط

ياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج ،أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخف السشـــ  44
 4474،  4بيخوت ،ط –دار إحياء التخاث العخبي ، ىـ(454الشػوي )الستػفى: 

مػسػعة كذاف اصصالحات الفشػن والعمػم ، دمحم بغ عمي ابغ القاضي دمحم ـــ  44
ىـ(، تقجيع 4446بعج  حامج بغ محّسج صابخ الفاروقي الحشفي التيانػي )الستػفى:

بيخوت  –مكتبة لبشان ناشخون  وإشخاف ومخاجعة: د.رفيق العجع، تح: د.عمي دحخوج،
 م.4774 - 4، ط 

 ، د/ ت  44ىـ(، دار السعارف ، ط4476الشحػ الػافي، عباس حدغ )الستػفى: ـــ  40

في شخح جسع الجػامع بغ أبي بكخ الديػشي ، تح : أحسج شسذ  ىسع اليػامعـــ  44
 الجيغ ، دار الكتب العمسية ، بيخوت ــ لبشان ، د/  ت ط
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 246: وتػجيو نقج العخبي الشحػ في (7)

 211/ 4:الخضي شخح (8)

 301/ 4:مالظ ابغ ألفية إلى السدالظ أوضح (9)

 223/ 4:الخضي شخح (11)

 223/ 4:الدابق (11)
 (35) اآلية مغ الش ػر سػرة (12)

 1/482: الجػامع جسع شخح في اليػامع ىسع (13)

 (  40) اآلية مغ: الش ػر سػرة (14)

 (  17) اآلية مغ: إبخاليع سػرة (15)

 (71) اآلية مغ البقخة سػرة (16)
 (67) اآلية مغ البقخة سػرة (17)

 /1:مالظ ابغ ألفية عمى األشسػني شخح (18)

 347/ 8:  عزيسة الخالق عبج ، القخآن ألسمػب دراسات (19)

 1/250: الشحػ معاني (21)
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 1/252:مدمع صحيح (21)

   1/99: السقخب يشطخ (22)

 7/119:السفرل شخح (23)

 110:العخبية أسخار (24)
 309/ 1:مدمع صحيح (25)

 223/ 4: الخضي شخح يشطخ (26)

 557/ 1: والتشػيخ التحخيخ (27)
 469ــــ466/ 1: الذافية الكافية شخح (28)

 126/ 1: مدمع صحيح (29)

 557/ 1: والتشػيخ التحخيخ (31)

 1/292:مالظ ابغ ألفية عمى األشسػني شخح (31)

 347/ 8:  عزيسة الخالق عبج ، القخآن ألسمػب دراسات (32)

 12/ 1:حجيثيع عغ يخغب ومغ والكحابيغ الزعفاء في باب مدمع، صحيح (32)
 80/ 1: الحجاج بغ مدمع صحيح شخح السشياج (33)

ُبَياتِ  َوَتْخكِ  اْلَحاَللِ  َأْخحِ  َبابُ  ، مدمع صحيح (34)  1219/ 3:  الذ 

ُبَياتِ  َوَتْخكِ  اْلَحاَللِ  َأْخحِ  َبابُ  ، مدمع صحيح (35)  1219/ 3:  الذ 
 141:الذخيف الحجيث في والتذخيعية الخمكية لمكيع الشبػي  الترػيخ (36)

 2/127: اليػامع ىسع (37)

 250/ 1:  الشحػ معاني ، 618/ 1:  الػافي الشحػ (38)
 209/ 2:الشحػ في األصػل (39)

 167/ 1:  الخؤية شخيق معخفة باب ، مدمع صحيح (41)
 28/ 3:الحجاج بغ مدمع صحيح شخح السشياج يشطخ (41)

 569/ 1:عبدة بغ عسخو إسالم باب مدمع، صحيح (42)



 

 م2226 ديسوبر العاشرالعدد                      646                 الجزء الثاني  -هجلة رواق الحكوة

 أ.هرين علي عبدهللا القعىد                               الفعل وذاتية السلب هظهرها وداللتها في الحديث النبىي

                                                                                                                                        

 343/ 4:الرالحيغ رياض لصخق  الفالحيغ دليل (43)

 1872/ 4:مدمع صحيح (44)

 1929/ 4:عشو هللا رضي مالظ بغ أنذ فزائل مغ باب مدمع، صحيح (45)

 229/ 4:البخاري  صحيح شخح الباري  فتح (46)

 (35) اآلية مغ: ص سػرة (47)

 384/ 1: مدمع صحيح (48)

 (35) اآلية مغ: ص سػرة (49)

 29/ 5:الحجاج بغ مدمع صحيح شخح السشياج (51)

 451/ 1: مدمع صحيح (51)

 454/ 5:البخاري  صحيح شخح الباري  فتح (52)

 153/ 5:الحجاج بغ مدمع صحيح شخح يشطخالسشياج (53)

 454/ 5:البخاري  صحيح شخح الباري  فتح (54)

 338/ 4:الرحيحيغ حجيث مغ السذكل كذف (55)

 218/ 1:مدمع صحيح (56)

 138/ 3:الحجاج بغ مدمع صحيح شخح السشياج (57)

 (42) اآلية مغ:  الشداء سػرة (58)

 2120/ 4صحيح مدمع :  (59)

 75/ 45السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج: (61)

 74/ 45:الدابق  (61)

 447/ 4كذف السذكل مغ حجيث الرحيحيغ:  (62)


