اثنياً  :أسلوب النهي
النهي  :وهو طلب الكف عن الفعل على وجه اإلستعالء  ،وأمجعوا على أن النهي يقتضي الفور.

()1

بعضا ( . )2ويف التنزيل العزيز:
وتناه ْوا عن األمر وعن املنكر :هنى بعضهم ً
النهي  :خالف األمر ،هناه ينهاه هنيًا ،فانتهى وتناهى :كفَ ،
ِ
ٍ
س َما َكانُوا يَ ْف َعلُو َن ].
[ َكانُوا ََل يَتَ نَ َ
اه ْو َن َع ْن ُمنْ َكر فَ َعلُوهُ لَبْئ َ

()3

تعريف النهي النحاة:
طلب الكف عن الفعل على وجه اَلستعالء ،وللنهي صيغة واحدة؛ هي املضارع مع َل الناهية .قد خترج صيغة النهي عن معناها احلقيقي
إىل معان أخرى تستفاد من السياق والقرائن .وطلب الكف عن الفعل على وجه اَلستعالء مبعىن أنه عكس األمر؛ ألن األمر هو طلب
الفعل على وجه اَلستعالء ،أما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على جهة اَلستعالء ،يعين أن األصل يف النهي أن يكون صادراً من
مقروًن بال الناهية،
األعلى منزلة إىل األدىن منزلة ،ويكون األصل فيه طلب الكف على سبيل اإللزام .وللنهي صيغة واحدة وهي :املضارع ً
الزًَن إِنَّه َكا َن فَ ِ
اح َشةً َو َساءَ َسبِ ًيال ]
ومنه قوله عز وجلَ [ :وََل تَ ْقَربُوا ِ ُ
الناهية فتحوله إىل هني  ،ويكون عندئذ مقتضاه وجوب الكف.

()4

 ،هنا املضارع أو صيغة النهي :الفعل املضارع تدخل عليه َل

()5
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1

عالمات جزم الفعل املضارع :
-1

الكذب ُّأم اخلطااي .
تكذب  ،فإن
السكون  :إذا كان الفعل املضارع صحيح اآلخر  .مثل َ :ل
ْ
َ

َل ً :نهية جازمة .
تكذب :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون  .والفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره (أنت) .
ْ
-2

حذف النون  ،إذا كان الفعل املضارع  ،من األفعا اخلمسة  .مثلَ :ل تقراب من النار .

َل ً :نهية .
تقراب  :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ؛ ألنه من األفعا اخلمسة .
وألف اَلثنني  :ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل .
-3

حذف حرف علة  ،إذا كان الفعل املضارع معتل اآلخر  ،مثلَ :ل ِ
ِ
األرض .
األوساخ على
ترم
َ

َل ً :نهية جازمة .
ترمِ  :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف علة  .والفاعل ضمري مسترت تقديره (أنت) .

مناذج خمتارة يف القرآن الكرمي على أساليب األمر والنهي
مما أييت مناذج لألمر والنهي يف هذه السورة-:
 1قوله تعاىل [ -:فَب ِشرهُ بِع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم ] (سورة لقمان . )1 :
َ ْ َ
ِ
بش ْر  :فعل أمر مبين على السكون والفاعل ضمري مسترت وجوابً تقديره (أنت).

2

 _2قوله تعاىل [ -:ولَ َق ْد آَتَي نَا لُ ْقما َن ِْ
اش ُك ْر َِّّلِلِ َوَم ْن يَ ْش ُك ْر فَِإَّمنَا يَ ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َوَم ْن َك َفَر فَِإ َّن َّ
ْمةَ أ َِن ْ
اّلِلَ َغ ِينٌّ
احلك َ
ْ َ
َ
َِ
َحيد ] (سورة لقمان . )12 :
ا ْش ُك ْر  :فعل أمر  ،مبين على السكون  ،ألنه صحيح اآلخر  ،وألنه مل يتصل به شيء من الضمائر  .والفاعل ضمري
مسترت وجواب تقديره (أنت) .
 3قوله تعاىل [ -:وإِ ْذ قَا َ لُ ْقما ُن َِلبنِ ِه وهو يعِظُه اي ب ين ََل تُ ْش ِرْك ِاب َّّلِلِ إِ َّن ِ
الش ْرَك لَظُْلم َع ِظيم ] (سورة لقمان . )13 :
َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ ََّ
َ
ََل تُ ْش ِرْك َ ( :ل )  :أداة النهي  ،وهي حرف هني وجزم ( .تُ ْش ِرْك)  :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون  .والفاعل
ضمري مسترت تقديره (أنت) .
قوله [ اي ب ين ََل تُ ْش ِرْك ِاب َّّلِلِ إِ َّن ِ
الش ْرَك لَظُلْم َع ِظيم ] اجلملة  :مقو القو  ،وَل ً :نهية  ،وتشرك  :فعل مضارع جمزوم
َ ُ ََّ

بال  ،وابهلل  :متعلقان ب (تشرك)  ،ومجلة إن الشرك  :تعليل للنهي َل حمل هلا.

ِِ
ِ
ِِ ِ
صالُهُ ِيف َع َام ْ ِ
صْي نَا ِْ
ِل
 4قوله تعاىلَ [ -:وَو َّ
ك إِ ََّ
ني أ َِن ا ْش ُك ْر ِِل َول َوال َديْ َ
اإلنْ َسا َن ب َوال َديْه ََحَلَْتهُ أ ُُّمهُ َوْهنًا َعلَى َوْه ٍن َوف َ
الْم ِ
صريُ ] (سورة لقمان )14 :
َ
ا ْش ُك ْر  :فعل أمر  ،مبين على السكون  ،ألنه صحيح اآلخر  ،وألنه مل يتصل به شيء من الضمائر  .والفاعل ضمري
مسترت وجواب تقديره (أنت) .
 5قوله تعاىل [ -:وإِ ْن جاه َد َاك على أَ ْن تُ ْش ِرَك ِِب ما لَيس لَك بِِه ِع ْلم فََال تُ ِطعهما وص ِ
احْب ُه َما ِيف الدُّنْيَا َم ْع ُروفًا ] ()3
َ ْ َ َ
َ ََ َ
َُْ َ َ
ِ
تطع  :فعل مضارع جمزوم  .والفاعل  :ضمري مسترت تقديره (أنت)  .و(مها) :ضمري متصل
 ،فَ َال تُط ْع ُه َما َ :ل ً :نهية ْ .
مبين يف حمل نصب مفعوَل به .
ِ ِ
ِل َم ْرِج ُع ُك ْم فَأُنَبِئُ ُك ْم ِمبَا ُكْن تُ ْم تَ ْع َملُو َن ] (سورة لقمان )15 :
ِل ُُثَّ إِ ََّ
ب إِ ََّ
يل َم ْن أ ًََن َ
 6قوله تعاىلَ [ -:واتَّب ْع َسب َ
اتَّبِ ْع  :فعل أمر مبين على السكون  .والفاعل ضمري مسترت تقديره (أنت) .
ِ
ِ
وف وانْهَ َع ِن الْمْن َك ِر و ْ ِ
ِ
ك ِم ْن َع ْزِم ْاأل ُُموِر]
ين أَقِِم َّ
ك إِ َّن ذَل َ
َصابَ َ
 1قوله تعاىلَ [ -:اي بُ ََّ
اص ْب َعلَى َما أ َ
ُ َ
الص َالةَ َوأْ ُم ْر ابلْ َم ْع ُر َ
(سورة لقمان  )11 :أَقِِم

ا ُم ْر

اصِ ْب  :فعل أمر  ،مبين على السكون  ،والفاعل ضمري مسترت تقديره (أنت).
ْ

انْهَ  :فعل أمر  ،مبين على حذف حرف علة  .والفاعل ضمري مسترت وجواب تقديره (أنت) .
3

ٍ
ش ِيف ْاأل َْر ِ
َّاس َوََل َتَْ ِ
َّك لِلن ِ
خوٍر ] (سورة لقمان :
ض َمَر ًحا إِ َّن َّ
صعِْر َخد َ
اّلِلَ ََل ُُِي ُّ
ب ُك َّل ُْخمتَا فَ ُ
 1قوله تعاىلَ [ -:وََل تُ َ
. )11
ص ْد ِيف م ْشيِك وا ْغضض ِمن ِ
 7قوله تعاىل[ -:واقْ ِ
ك] (سورة لقمان . )17 :
ص ْوت َ
َ َ َ ُ ْ ْ َ
َ

4

