
 (   وَما النَّافيتين  إن  ) 

 مثل: ما قرأُت إال ألتعلََّم.  والفعلية  مثل: إ ن  محّمٌد إالَّ مسافٌر،   اإلسمية الجمل  على تدخل

 تدخل على الجملة االسمية والفعلية مثل ما محمد إال مسافر، وما قرأت إال ألتعلََّم. ( ما) وكذلك

"   دخلت  فإن أنَّها تأتي لنفي   . وهذا يعني  النحاة  عند   الحال  لنفي  كانت  اإلسمية الجمل على  " إن 

 الحال أي اآلن وهذا يعني أن زمنها هو الحال. 

والجواب نعم جاءت   وقد يرد سؤاٌل هنا، وهو هل جاءت في القران الكريم لنفي غير الحال؟ 

  من وإن}: تعالى قوله لنفي غير الحال وذلك في أكثر من موضع من القران الكريم، قال تعالى : 

" في   { واردها إال  منكم  وإن }  وقوله: {القيامة يوم  قبل  مهلكوها  نحن   إال  قرية فإن حرف النفي "إن 

وهناك سؤال أخر وهو هل    المستقبل.اآليتين جاء غير دالٍّ على زمن الحال بل جاء داال على  

تأتي غير مقيَّدة بزمن سواء الحال أو االستقبال؟ والجواب نعم وردت في القرآن غير مقّيدة  

وقد    { غرور  في  إال الكافرون إن } وقوله: { ولدنهم  التي إال  أمهاتهم  وإن}بزمن منه قوله تعالى : 

 { إسرائيل لبني  مثال وجعلناه  عليه  أنعمنا عبد   إال هو إن }  أتي للماضي أيضا ومنه قوله تعالى :ت

  بحمده  يسبح إال  شيء  من  وإن } وقد تأتي لالستمرار قال تعالى{نذير  فيها خال إال  أمة  من  وإن }

 { تسبيحهم تفقهون  ال  ولكن 

" داال على النفي والحرف "َما" كذلك  فما    الفرق  بقي عندنا سؤال مهم وهو إذا كان الحرف "إن 

 بينهما من حيث داللة النفي ؟

"  والجواب كآلتي:   اقترانها  ذلك على   يدلأي أكثر توكيدا من "َما"، و ( ما) من   آكد  الحرف "إ ن 

  إال أنتم إن: }تعالى   قوله نحو  وذلك قوة،  القصر  في  فإن  وتأكيًدا،  قوة  يعطيها  وهذا(  إال) بـ  الكثير

 . {بحمده يسبح  إال  شيء من وإن : } وقوله   ، [10:  إبراهيم { ]مثلنا بشر

وما الدليل على أنها آكد من ما؟ الجواب عندنا سيكون بالمقارنة بين آيتين من القرآن الكريم كي  

 يّتضَح الفرُق لكم جلّيًا. 

 . النفي في  توكيد   زيادة فيه فيما(  إن) القرآن الكريم يستعمل 

  يروا   وإن  وقرا  آذانهم وفي يفقهوه   أن أكنة قلوبهم  على وجعلنا  إليك  يستمع  من ومنهم : }تعالى  قال

{  األولين  أساطير  إال هذا إن  كفروا  الذين يقول  يجادلوك جاءوك  إذا حتى بها   يؤمنوا ال  آية  كل

 [. 25:  األنعام ]

  يستغيثان   وهما  قبلي من  القرون  خلت  وقد   اخرج  ان أتعدانني لكما اف لوالديه قال والذي : }وقال

  اآلية في فقال ، [17:  األحقاف { ]األولين  اساطير إال  هذا  ما فيقول حق هللا  وعد  إن  آمن  ويلك  هللا

  آكد، واألولى {  األولين أساطير  إال هذا ما: }الثانية  في وقال { األولين  أساطير إال  هذا  إن: }األولى 

 : فيها  قال فقد  السياق ذلك على  يدل

 . يفقهوه أن  أكنة  قلوبهم على  وجعلنا   - 1



 وقرا  آذانهم وفي  - 2

 . بها يؤمنوا  ال  آية  كل يروا   إن أنهم وذكر  - 3

  التكذيب  قوة تستدعي التي  الصفات  ألن   األخرى، اآلية  في مما  أشد  التكذيب  درجة أن  ترى فأنت 

 . الثانية بخالف  بأن  فيها  النفي  أكد  ولذلك  أكثر، أشد  األولين،  المكذبين  في كانت  واإلنكار

  ما  إال أتبع  إن  يكم   وال  بي يفعل  ما  أدري وما الرسل من  بدعا كنت  ما قل: }تعالى قال مثال آخر: 

 [. 9:  األحقاف { ]مبين نذير   إال أنا وما إلى  يوحي

  على  إال  حسابهم  إن  يعملون  كانوا  بما  علمي  وما  قال  األرذلون واتبعك  لك أنؤمن  قالوا : }وقال

  من لتكون  يانوح   تنته لم  لئن  قالوا مبين  نذير إال  أنا  إن  المؤمنين  بطارد   أنا وما تشعرون   لو ربي

 [. 121 -  111:  الشعراء{ ]كذبون قومي إن رب  قال  المرجومين

 {. مبين نذير   إال أنا إن: }الثانية  في  وقال { مبين نذير   إال أنا وما : }األولى  اآلية في  فقال

  من  والتنقيص   القول، في والجهاد  والمجادلة  المحاربة مقام  في الثانية  اآلية أن  الواضح ومن 

  في  ذلك على  يدل بالحجة،   المبينة  الهادئة الدعوة  مقام  في  فإنها  األولى، اآلية بخالف   المؤمنين،

 . الثانية  اآلية 

 . باألرذلين  المؤمنين  وصفهم  - 1

 {. المؤمنين بطارد   أنا وما: }بقوله  عليهم فرد  طردهم   طلبوا - 2

  من  لتكونن يانوح  تنته   لم لئن} رجموه،  وإال  الدعوة،  عن   الكف إليه  والطلب   نوحا،  تحذيرهم - 3

 {. المرجومين

(  إال) و(  إن) بـ  الثانية في  فجاء الثانية،  في  عنه  يختلف األولى  اآلية في المقام أن  ترى   وأنت 

 (. ما)  من آكد ( إن)  أن على  ذلك فدل( إال)  و(  ما) بـ  األولى  في وجاء

 الحفظ يكون لمثال واحد فقط. 


