
اجمللد السابع والعشرون، العدد السابع - محرم وصفر ١٤٣٦هـ  تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ م

٣٦

التقوى

o. �سا� �ل �قي

ما ��l - ال يز��
تدخل (ما)  �لنافية على �لفعلني �ملاضي ��ملضا9¡، �و: 
ما خرجت، ما �9يد. �على هذ� يقاE على �لصو�8: ما 
��E، ما يز�E، فُيَدEُّ ֲדما على �إلثبا. �على �الستمر��، 

.JP9لطقس با� E�ما يز .JP9لطقس با� E�� و: ما�
ال  �خر�،  ال  �و:  �ملضا9¡،  على  �لنافية  (ال)   تدخل 
�9يد، ال يز�E. �ال تدخل على �ملاضي إلفا6P �لنفي. فال 
 ،Jشائع جد �هذ� خطأ   (JP9با �لطقس   E�� (ال   :Eيقا
�لطقس   E�� ما   ��  ،JP9با �لطقس   E�يز ال  ��لصو�8: 

.JP9با

�ستعماE (ال) مع �لفعل �ملاضي:
�لنفي، �و: ﴿فال  لتكر��  �ملاضي  تستعمل (ال) مع   *

صدYَّ �ال صلَّى﴾
*تدخل (ال) على �لفعل �ملاضي لتفيد �لدعا`، ال �لنفي. 

.Jبيُتك عامر E�� هللا؛ ال�9  فيقاE: ال Øح �هللا؛ ال قدَّ
�تدخل (ال) على �لفعل �ملضا9¡ لتفيد �لدعا` �حيان\، 

�َيسَتبني هذ� من �لسياY، �و: 
*ال تز�E عناية �هللا حترُسك!
* ال تز�E َسبَّاقt ;` �خل�!
* ال َيْفُضِض �ُهللا فاَ±...

:zلكال�من �فصح  �wفيما يلي منا�
يقوE �هللا عز �جل h �لقر�u �لكرمي: 

َحِصيًد�  َجَعْلَناُهْم  َحتَّى  Pَْعَو�ُهْم  ِتْلَك  َ��َلْت  ﴿َفَما 

َخاِمِديَن﴾
ِلُع َعَلى َخاِئَنٍة ِمْنُهْم ِ;الَّ َقِليًال ِمْنُهْم﴾ ﴿َ�َال َتَز�Eُ َتطَّ

َقاEَ 9َُسوEُ �ِهللا � ِ;�َّ �هللا َقاEَ: "َمْن َعا�Pَ ِلي َ�لِيًّا َفَقْد 
wَuْنُتُه ِباْلَحْر8ِ. َ�َما َتَقر8ََّ ;َِليَّ َعْبِد� ِبَشْيٍ) َ�َحبَّ ;َِليَّ 
ا �ْفَتَرْضُت َعَلْيهِ، َ�َما َيَز�ُ� َعْبِد� َيَتَقر8َُّ ;َِليَّ ِبالنََّو�ِفِل  ِممَّ
ِبِه،  َيْسَمُع  �لَِّذ�  َسْمَعُه  ُكْنُت  َ�ْحَبْبُتُه   �wََفِإ ُ�ِحبَُّه.  َحتَّى 
9ِ�َْجَلُه  ِبَها،  َيْبِطُش  �لَِّتي  َ�َيَدُ_  ِبِه،  ُيْبِصُر  �لَِّذ�  َ�َبَصَرُ_ 
�ْسَتَعاwَِني  َ�لَِئْن  َألُْعِطَينَُّه،  َسَألَِني   �ْ;ِ�َ ِبَها.  َيْمِشي  �لَِّتي 
َعْن   �PُِّPَتَر َفاِعُلُه  �ََنا  َشْيٍ)  َعْن   'ُPَّْPَتَر َ�َما  َألُِعيَذنَُّه. 
َنْفِس �ْلُمْؤِمِن َيْكَرُ_ �ْلَمْوَ' َ��ََنا َ�ْكَرُ_ َمَساَ)َتُه." (صحيح 

(Yلرقا�لبخا�9، كتا8 �
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]› łÊ⁄̌ǐ łÕÑ̨]…̨

ÏÜ
{õ
^{}

غزوات الن�

@NNN›Ž”@@@@@@NNN›Ž”@@@@
NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@




