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 :ال النافیة للجنس: خامسا
، وھي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لھا وترفع  ال النافیة الجنس حرف ناسخ-1

الخبر خبرا لھا، وإنما لم تكن ضمن أخوات إن ألن معناھا وشروط عملھا وإعراب 
ي معھا إال في االختصاص بالجملة االسمیة، اسمھا یختلف عن إن وأخواتھا فھي ال تلتق

 .ونصب االسم ورفع الخبر
 
 أنھا تفید نفي الحكم عن جنس اسمھا، فیكون المقصود بھا  معنى ال النافیة للجنس-2

) ال إنسان مخلد(استغراق نفي الجنس الذي یدل علیھ اسمھا على سبیل التنصیص مثل 
خلود عن جنس اإلنسان أي أن النفي استغرق فقد أفادت ال في ھذا المثال نفي الحكم بال

 .الجنس كلھ
 :ملحوظتان

 ھناك فرق بین ال النافیة للجنس ھذه وبین ال التي تعمل عمل لیس والتي سبق :األولى
ذكرھا في األحرف المشبھات بلیس؛ ألن ال النافیة للجنس نص في نفي الجنس، وال 

وال ) ال رجٌل قائٌم بل رجالن(قول المشبھة بلیس تنفي الوحدة ال الجنس، فیجوز أن ن
 ).ال رجَل قائم بل رجالن(یجوز أن نقول 

 ھناك فرق أیضا بین ال النافیة للجنس وال التي تدخل على الفعل المضارع مثل :الثانیة
؛ ألن ھذه تدخل على الفعل وال النافیة للجنس مختصة بالدخول )أخوك ال یعمل الشر(

لفظا أوتقدیرا ) من(یستدعي أن یكون ھناك حرف الجر على االسم واستغراق النفي بھا 
ال من رجل ومن تدخل على األسماء فكانت ال مختصة ) ال رجل قائم(ألن تقدیر 

 .باألسماء
 
 :  تعمل ال النافیة للجنس عمل إن بشروط منھا: شروط عمل ال النافیة للجنس-3
تعمل ال  أن تكون نافیة للجنس، وأن یكون النفي نصا في ذلك، فال -1

، وال الزائدة مثل )ال تحزْن(الناھیة عمل إن؛ ألنھا تدخل على الفعل مثل 
، وال التي بمعنى لیس ألنھا تنفي الوحدة )ما منعك أال تسجَد إذ أمرُتك(

 ).ال رجٌل في الدار بل رجالن(وال تنفي الجنس مثل 
ق نفي الجنس  أن یكون اسمھا وخبرھا نكرتین؛ ألنھ لما كان المقصود بھا استغرا-2

كان ال بد أن یكون اسمھا نكرة؛ ألن النكرة ھي التي تدل على الجنس وتفید الشیوع 
والعموم وبخاصة في سیاق النفي، والمعرفة محددة ال تدل على استغراق الجنس، فإن 

فإنھ یؤول بنكرة أي ) قضیة وال أبا َحَسٍن لھا(ورد ما یفید أنھا عملت في المعرفة مثل 
 حسن لھا أو وال فیصل لھا بجعل أبي حسن كأنھ اسم جنس یدل على من وال مثل أبي

 .یفصل في القضایا
 . أن یكون اسمھا مقدما وخبرھا مؤخرا-3
 . أال یفصل بینھا وبین اسمھا فاصل-4
) جئُت بال زاد( أال یدخل علیھا حرف جر فإن دخل علیھا لم تفد نفي الجنس مثل  -5

 .فة وما بعدھا مضاف إلیھأي بغیر زاد فھي بمعنى غیر مضا
 :ملحوظة
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، )ال زیٌد في الدار وال عمٌرو(إذا دخلت ال على معرفة لم تعمل ووجب تكرارھا مثل 
، ویكون ما بعدھا حینئذ مبتدأ وخبرا ومعطوفا، وكذلك )ال محمٌد في المجلس وال عليٌّ(

ال ھم عنھا ال فیھا َغْوٌل و(إذا تقدم الخبر على االسم لم تعمل ووجب تكرارھا مثل 
 .وما بعدھا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر) ُینَزفون

 

 : عمل ال النافیة للجنس-4
 : إذا استوفت ال شروط عملھا عملت عمل إن، وكان السمھا حكمان-أ

) ال صاحَب علم ممقوٌت( النصب إذا كان مضافا، أو شبیھا بالمضاف مثال المضاف -1
، قبیحا اسم ال )ال قبیحا فعُلھ ممدوٌح(ف ، ومثال الشبیھ بالمضا)ال صاحَب جود مذموٌم(

 . منصوب ألنھ شبیھ بالمضاف، فعلھ فاعل لقبیح، ممدوح خبر ال
 ومعنى الشبیھ بالمضاف ھو ما اتصل بھ شيء من تمام معناه، أو ما كان لھ تعلق بھ،

 )ال َحَسًنا سلوُكھ مكروٌه( والذي یتمم معناه أو یتعلق بھ إما أن یكون مرفوعا بھ مثل  
عملھ نائب فاعل لمشكورا، أو ) ال مشكورا عمُلھ ُیَذمُّ(سلوكھ فاعل لحسنا، ومثل 

ال (عملھ مفعول بھ لمتقنا، أو ظرفا متعلقا بھ مثل  ) ال ُمتِقنا عمَلھ مقصٌر(منصوبا مثل 
ال (من  ھشام جار ومجرور متعلق بخیر، أو معطوفا علیھ مثل ) خیرا من ھشاٍم عندنا

 .عشرین معطوفة على خمسة) نخمسًة وعشرین حاضرو
 البناء على ما ینصب بھ لو كان معربا إذا كان مفردا أي غیر مضاف وال شبیھ -2

بالمضاف، فإذا كان مفردا أي غیر مثنى وال مجموع فإنھ یبنى على الفتح ألنھ ینصب 
رجل اسم ال مبني على الفتح في محل نصب، والخبر ) ال رجَل في الدار(بالفتحة مثل 

، )ال خیَر في ُودِّ امِرٍئ ُمتملٍِّق(ومثل .  الجار والمجرور في الدار وتقدیره موجودمتعلق
ال كواكَب (، )ال رجاَل في الدار(وإذا كان جمع تكسیر فإنھ أیضا یبنى على الفتح مثل 

، وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما فإنھ یبنى على الیاء ألن كال منھما )طالعاٌت
رجلین اسم ال مبني على الیاء في محل ) ال رجَلین عندي(المثنى ینصب بالیاء، مثال 

نصب، وعندي شبھ جملة متعلق بمحذوف تقدیره موجودان خبر ال، ومثال جمع المذكر 
مھملین اسم ال مبني على الیاء في محل نصب، ناجحون ) ال مھملین ناجحون(السالم 

 .خبر ال مرفوع بالواو ألنھ جمع مذكر سالم
تقدم وھو البناء على ما ینصب بھ في المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وھذا الذي 

ھو رأي جمھور النحاة، وھناك من قال إنھ معرب ومنصوب في المفرد بالفتحة وفي 
 .المثنى وجمع المذكر السالم بالیاء

وإن كان جمع مؤنث سالما فإنھ یبنى على الكسر دون تنوین؛ ألنھ ینصب في حالة 
 كسرة وذلك مثلإعرابھ بال

 )فیھ ُنَلذُّ وال لذاِت للشِّیِب  إن الشباَب الذي َمْجٌد عواقُبھ(
 .لذات اسم ال مبني على الكسر في محل نصب، للشیب متعلق بمحذوف خبر ال

وھذا الرأي وھو بناء جمع المؤنث السالم على الكسر دون تنوین ھو رأي جمھور 
 مع التنوین، ومن قال إنھ یبنى على الفتح إنھ یبنى على الكسر: النحاة، وھناك من قال
 .مع التنوین ودون تنوین

 

 :ملحوظتان
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إنما جاء اسم ال منصوبا في المضاف والشبیھ بالمضاف ومبنیا في محل نصب : األولى
في المفرد ألن ال بدخولھا على االسم وداللتھا على استغراق نفي الجنس كان ال بد لھا 

 یجز أن یكون عملھا رفعا لئال یتوھم أنھا تعمل عمل أن تكون عاملة في االسم، ولم
لیس وما بعدھا مرفوع بھا، أو أنھا مھملة وما بعدھا مبتدأ، ولم یجز كذلك أن یكون 
عملھا جرا لئال یتوھم أن االسم بعدھا مجرور بمن المقدرة في المعنى معھا، فلم یبق إال 

 .أن یكون عملھا النصب لالسم بعدھا
 بناء اسم ال إذا كان مفردا أي غیر مضاف وال شبیھ بالمضاف ھو إن سبب: الثانیة

تركبھ معھا كتركیب خمسَة عشَر؛ حیث إن خمسَة عشَر عدد مركب مبني على فتح 
الجزأین، وبما أن ال واسمھا متالزمان فقد أصبحا مركبین تركیبا یشبھ تركیب خمسة 

االسم بعدھا مبني على عشر  وتكون ال  حرف نفي مبنیا ال محل لھ من اإلعراب و
الفتح ألنھ في مقام الجزء الثاني من المركب تركیب خمسة عشر، ولما كان االسم 
المضاف أو الشبیھ بالمضاف یكّون مع ال ثالث كلمات لم یكن بناؤه ممكنا ألنھم ال 

 .یركبون ثالث كلمات؛ فلذلك أعرب وكان منصوبا
 . خبر ال حكمھ أنھ مرفوع في جمیع الحاالت-ب
 
 : تتكرر ال وجوبا أحیانا، وجوازا أحیانا، وذلك بحسب التفصیل التالي: تكرار ال-5

واجبا ویھمل عملھا إذا فقدت بعض شروط عملھا، وذلك على النحو ) ال(یكون تكراُر  
 :التالي

ال خالٌد عندي وال ( إذا كان اسمھا أو خبرھا معرفة بطل عملھا ووجب تكرارھا مثل -1
  ).الٌب في الصف وال المعلُمال ط(ومثل ) عامٌر

ال مع التخاذل نصٌر ( إذا تقدم خبرھا على اسمھا وجب تكرارھا وبطل عملھا مثل  -2
 ).ال في الجھل حیاٌة وال نوٌر) (وال تقدٌم

 یكون تكرار ال جائزا ویجوز بقاء عملھا أو إلغاؤه إذا كانت مستوفیة لشروط عملھا -ب
) ال رجَل وال امرأَة في الدار(عد ال الثانیة نكرة مثل وكان ما بعد ال األولى نكرة وما ب

وفي ھذه الحالة یكون إلعراب ھذین ) ال حوَل وال قوَة إال باهللا العلي العظیم(ومثل  
 :المثالین  أو ما شابھھما خمسة أوجھ من اإلعراب تنتج من حالتین

نھا ال النافیة للجنس  بناء االسم الواقع بعد ال األولى على الفتح على اعتبار أ:األولى
 :وعاملة، وفي ھذه الحالة یجوز في االسم الواقع بعد ال الثانیة ثالثة أوجھ

ال حوَل (بناؤه على الفتح على اعتبار أن ال الثانیة نافیة للجنس وعاملة عمل إن : أولھا
حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق الجار ) وال قوَة إال باهللا

 .رور، قوة اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا محذوفوالمج
نصبھ عطفا على محل اسم ال األولى ألنھ في محل نصب وتكون ال الثانیة زائدة : ثانیھا

حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق ) ال حوَل وال قوًة إال باهللا(
 معطوف على محل اسم ال منصوب الجار والمجرور، ال زائدة لتأكید النفي، قوًة

 :بالفتحة ومنھ قول الشاعر
 )اتسع الخرُق على الراِقِع  ال نسَب الیوم وال خلًة (

رفعھ على اعتبار أن ال الثانیة عاملة عمل لیس، أو على أنھ معطوف على محل : ثالثھا
 ال حوَل وال. (ال واسمھا حیث إن ال واسمھا في محل رفع باالبتداء عند سیبویھ
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حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق الجار )  قوٌة إال باهللا
والمجرور، قوٌة اسم ال العاملة عمل لیس مرفوع بالضمة وخبرھا محذوف أو معطوف 

 .على محل ال واسمھا مرفوع بالضمة
لة عمل رفع االسم الواقع بعد ال األولى على اعتبار أنھا غیر عاملة أو أنھا عام: الثانیة

 :لیس، وفي ھذه الحالة یجوز في االسم الواقع بعد ال الثانیة وجھان
ال حوٌل (بناؤه على الفتح على اعتبار أن ال الثانیة نافیة للجنس وعاملة عمل إن : أولھما

حوٌل مبتدأ مرفوع بالضمة خبره متعلق شبھ الجملة، أو اسم ال النافیة ) وال قوَة إال باهللا
ل لیس مرفوع بالضمة، قوة اسم ال النافیة للجنس مبني على الفتح في للوحدة العاملة عم

 :ومنھ قول الشاعر. محل نصب وخبرھا محذوف
 ).وما فاھوا بھ أبدا ُمقیُم  فال لغٌو وال تأثیَم فیھا (

رفعھ على اعتبار أنھ مبتدأ وأن ال لیست عاملة، أو على اعتبار أن ال نافیة : ثانیھما
حوٌل مبتدأ مرفوع بالضمة خبره ) ال حوٌل وال قوٌة إال باهللا. (یسللوحدة وعاملة عمل ل

متعلق شبھ الجملة، قوٌة مبتدأ مرفوع بالضمة خبره محذوف، أو اسم ال النافیة للوحدة 
 مرفوع بالضمة وخبره محذوف، ویمتنع في ھذه الحالة وھي رفع االسم األول 

 لیست عاملة فلیس اسمھا في محل نصب الثاني الواقع بعد ال الثانیة؛ ألن ال األولى
 .نصب حتى ینصب المعطوف علیھ

 :ملحوظات
إذا كان اسم ال األولى منصوبا بأن كان مضافا أو شبیھا بالمضاف فإنھ یجوز : األولى

 :في اسم ال الثانیة ثالثة أوجھ من اإلعراب
 .نافیة للجنسامرأَة اسم ال ال) ال غالَم رجل وال امرأَة في الدار: ( البناء على الفتح-
 .امرأٌة اسم ال النافیة للوحدة أو مبتدأ) ال غالَم رجل وال امرأٌة في الدار: ( الرفع-
 .امرأًة معطوف على محل اسم ال األولى) ال غالَم رجل وال امرأًة في الدار: ( النصب-

رفع إذا كان االسم المعطوف الواقع بعد ال الثانیة غیر مفرد ال یجوز فیھ إال ال: الثانیة
غالم اسم ال النافیة للوحدة، أو مبتدأ، ) ال رجَل وال غالُم امرأة(والنصب، مثال الرفع 

غالم اسم ال ) ال رجَل وال غالَم امرأة(مثال النصب  . أو معطوف على محل ال واسمھا
 .النافیة للجنس منصوب

 إال الرفع مثل إذا كان االسم المعطوف الواقع بعد ال الثانیة معرفة لم یجز فیھ:  الثالثة
 .زیٌد مبتدأ أو معطوف على محل ال واسمھا) ال رجَل وال زیٌد فیھا(
 

 إذا عطف على اسم ال ولم تتكرر ال تعین أن یكون اسم ال : العطف على اسم ال-6
األولى مبنیا على الفتح ولم یجز فیھ الرفع، وتعین في المعطوف النصب أو الرفُع ولم 

حول اسم ال النافیة ) ال حوَل وقوًة إال باهللا: ( ومثال ذلك.یجز فیھ البناء على الفتح
حول اسم ال ) ال حوَل وقوٌة إال باهللا. (للجنس، قوة معطوف على محل اسم ال منصوب

 فال أَب وابًنا مثُل (ومنھ . النافیة للجنس، قوة معطوف على محل ال واسمھا مرفوع
یجز البناء على الفتح في الثاني لعدم وإنما لم ). فال أَب وابٌن(وروي ) مرواَن وابِنھ

وھذا إذا . إمكان تركیبھ مع اسم ال كتركیب خمسة عشر لوجود حرف العطف الواو
ال رجَل وزیٌد في (كان المعطوف نكرة فإن كان المعطوف معرفة تعین رفعھ مثل  

 .على أنھ معطوف على محل ال  واسمھا مرفوع) الدار
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 ال نعت وكان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم  إذا جاء بعد اسم: نعت اسم ال-7
 :یفصل بینھما فاصل جاز في النعت ثالثة أوجھ

ظریَف نعت السم ال مبني على ) ال رجَل ظریَف في الدار( البناء على الفتح مثل -
 .الفتح لتركبھ مع اسم ال كتركیب خمسة عشر

ظریًفا نعت ) ا في الدارال رجَل ظریًف( النصب على أنھ نعت السم ال على المحل مثل -
 .لرجل على المحل منصوب

ال رجَل ظریٌف ( الرفع على أنھ نعت لمحل ال واسمھا ومحلھما الرفع باالبتداء مثل -
 ).في الدار

فإن فقد أحد الشروط بأن كان اسم ال غیر مفرد أو النعت غیر مفرد  أو فصل بینھما 
نئذ ال یمكن تركیبھ مع اسم ال كتركیب فاصل امتنع البناء على الفتح في النعت؛ ألنھ حی
 :خمسة عشر وجاز النصب أو الرفع وأمثلة ذلك

 ).ال طالعا جبال ظریًفا أو ظریٌف عندنا(  : مثال االسم غیر المفرد-
 ).ال غالَم رجل ظریًفا أو ظریٌف عندنا(

 ).ال رجَل صاحَب بر فیھا أو صاحُب بر(  : مثال النعت غیر المفرد-
 ).ال رجَل فیھا ظریًفا أو ظریٌف(  : فیھ النعت مثال ما فصل-
 
 : خبر ال-8
 یكون خبر ال مرفوعا على أنھا عاملة عمل إن فتنصب االسم وترفع الخبر وھذا ھو -أ

الرأي الراجح عند النحاة، ومنھم من قال إن خبر ال مرفوع ألنھ خبر المبتدأ الذي ھو 
 .ألول ھو األرجحعبارة عن ال واسمھا ولم تعمل فیھ ال، والرأي ا

ھل من رجل ( یجوز حذف خبر ال إذا دل علیھ دلیل مثل أن یقال -ب
فالخبر محذوف تقدیره قائم وحذفھ غالب عند ) قائٌم؟  فتقول ال رجَل

 الحجازیین واجب عند 
ھل في الدار رجٌل؟ ). (ھل عندك رجٌل؟ فتقول ال رجَل(ومثل . التمیمیین

 ).فتقول ال رجَل
ال أحَد : (دلیل لم یجز حذفھ عند أحد كقول النبي صلى اهللا علیھ وسلمفإن لم یدل علیھ 

 ).أْغَیُر من اهللا
 یجوز دخول ھمزة االستفھام على ال، وإذا دخلت : دخول ھمزة االستفھام على ال-9

علیھا ھمزة االستفھام بقیت على ما كان لھا من عمل وبقیت سائر أحكامھا السابقة 
، )أال غالَم رجٍل قائٌم؟(، )أال رجَل قائٌم؟: (وذلك مثل. ومنھا حكم المعطوف والصفة

 ).أال طالعا جبال ظاھٌر؟(
 :ومنھ) أال رجوَع وقد ِشْبَت؟(وقد یقصد باالستفھام التوبیخ مثل 

 )وآذَنْت بمشیٍب بعَده َھَرُم؟   أال ارعواَء لمن َولَّْت شبیبُتھ(
 ومنھ) أال رجَل قائٌم؟(أو النفي مثل 

 )إذا ُأالقي الذي القاه أمثالي؟   لَسْلَمى أم لھا َجَلٌدأال اصطباَر(
 :ومنھ) أال ماَء ماًء باردا؟(أو التمني مثل 

 )فیرأَب ما َأْثَأْت یُد الَغَفالِت؟  أال ُعْمَر َولَّى مستطاٌع رجوُعھ(
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 تطبیق

)1( 
 :بین فیما یأتي ال النافیة للجنس مع بیان اسمھا وخبرھا وإعراب اسمھا

 )ر في كثیر من نجواھم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بین الناسال خی (-1
 )ذلك الكتاب ال ریب فیھ ھدى للمتقین (-2
 )وال جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء (-3
 )إن ینصركم اهللا فال غالب لكم (-4
 )ال عاصم الیوم من أمر اهللا إال من رحم: قال (-5
 .وال مال ال خیل عندك تھدیھا -6
 )ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قریب (-7
 . ال ھجرة بعد الفتح ولكن جھاد ونیة-8
 . ال ذنب لي قد قلت للقوم استقوا-9

 . ال تفریط في الحقوق وال اطمئنان للوعود الكاذبة-10
)2( 

 :بین فیما یأتي ال العاملة وغیر العاملة واذكر السبب لعدم عملھا
 . ال راحة للحسود-2  .لعمل بال تھاون علیك ا-1
 . ال الجاھل قادر على خدمة الوطن والالضعیف-4 .      ال راغبا في العلم خاسر-3
 . ال في القصیدة ھجاء وال مدیح-6 . ال شيء على األرض دائم-5
 . ال مؤمنین قانطون-8 . ال عندي عمرو وال ھشام-7
 .ة صبیان وال بنات ال في الحدیق-10  . ال مكثر مزاح مھیب-9

)3( 
 :بین أوجھ اإلعراب التي یمكن إیرادھا في اآلیة التالیة

 )فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج(
)4( 

 )اجعل ھذه العبارة اسم ال وأكمل بخبر مناسب( ……… مجدون في أعمالھم-1
 )أكمل باسم مناسب(  .في النھر………  ال -2
 ) بخبر مناسباجعلھ اسما لال وأكمل(  ……… صدیقان -3
 )أكمل بخبر مناسب( .……… ال مختلفي االتجاه -4
 )أكمل بخبر مناسب(  ………  ال ذا فضل -5
 )أكمل باسم مناسب(  .خائبون………  ال -6

)5( 
ھات من عندك جملة یكون فیھا اسم ال منصوبا بالفتحة، وجملة یكون فیھا مبنیا على 

 یكون فیھا منصوبا باأللف، وجملة الیاء، وجملة یكون فیھا مبنیا على الكسر، وجملة
 .یكون فیھا منصوبا بالیاء

)6( 
 :أعرب ما یأتي

 بوادر تحمي صفوه أن یكدرا وال خیر في حلم إذا لم تكن لھ 
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