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١. »ال« النافية الجوابيةأوال: معاني حرف »ال« النافية

النوع األول: »ال« النافية الجوابية: حرف جواب ناٍف مناقض لـ)نعم(

من شواهدها: 	 

ضعُة الواحدُة؟ قال: »ال«.	  ُم الرَّ ما رواه مسلم بسنده أنَّ رجاًل من بني عامِر بن صعصعَة قاَل: يا نبيَّ اللِه، هل ُتَحرِّ

 ال محل له من 
اإلعراب السكون مبني على

حرف )ال( الجوابية حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول: )مهمل( أو )غير عامل( عمله

جواب يفيد النفيحرفطريقة إعرابه
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٢. »ال« النافية للجملة الفعليةأوال: معاني حرف »ال« النافية

النوع الثاني: »ال« النافية للجملة الفعلية: حرف نفي، يدخل على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع والتي فعلها ماض:

فأما دخوله على التي فعلها مضارع: 	 

َه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن ﴾	  فنحو قوله تعالى: ﴿ ِإنَّ اللَّ

نَكٍر َفَعُلوُه ﴾	  ونحو قوله سبحانه:﴿ َكاُنوا اَل َيَتَناَهْوَن َعن مُّ

ٌة﴾	  اِس َعَلْيُكْم ُحجَّ وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّ : ﴿ َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّ وقوله عزَّ وجلَّ

ْرِض َوَفَساٌد َكِبيٌر ﴾	  وقوله جلَّ وعال: ﴿ ِإالَّ َتْفَعُلوُه َتُكن ِفْتَنٌة ِفي اأْلَ

وأما دخوله على التي فعلها ماض: 	 

ٰى﴾	  َق َواَل َصلَّ فنحو قوله تعالى: ﴿ َفاَل َصدَّ

وقوله سبحانه: ﴿ َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة﴾	 

وقد تفيد )ال( الداخلة على الماضي، مع النفي: الدعاء

نحو: )ال نامت أعيُن الجبناء(	 

وكقول الشاعر: 	 

ُسُه        ال بارك الله بعد العرِض في الماِل أصوُن عرضي بمالي ال أدنِّ

حرف )ال( الجوابية حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول: )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من نفيحرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على
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٣. »ال« النافية للجملة االسميةأوال: معاني حرف »ال« النافية

تعمل عمل »كان«:

ترفع المبتدأ ويسمى اسمـــها	 

تنصب الخبر ويسمى خــــــــبرها	 

:» تعمل عمل »إنَّ

تنصب المبتدأ ويسمى اسمـــها	 

ترفع الخبر ويسمى خــــــــــــــــــــبرها	 

»ال« النافية للجنس»ال« المشبهة بـ »ليس«

»ال« النافية للجملة االسمية

النوع الثالث
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»ال« المشبهة بـ »ليس«٣. »ال« النافية للجملة االسمية: أوال: معاني حرف »ال« النافية

ه بـ »ليس«، التي هي من أخوات »كان«: حرف نفي ناسخ، مشبَّ »ال« النافية المشبهة بـ »ليس«: 

تدخل على الجملة االسمية، فتعمل عمل »كان«: ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها.

يجوز أن ينفى بها الجنس: 	 

ِه اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن ﴾	  كقوله تعالى: ﴿ َأاَل ِإنَّ َأْوِلَياَء اللَّ

وقوله سبحانه:﴿ َيَتَناَزُعوَن ِفيَها َكْأًسا الَّ َلْغٌو ِفيَها َواَل َتْأِثيٌم ﴾	 

وقوله عزَّ اسمه: ﴿ اَل ِفيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعْنَها ُينَزُفوَن ﴾	 

ومنه قول الشاعر: 	 

ا قضى اللُه واقيا تَعزَّ فال شيٌء على األرِض باقًيا        وال َوَزٌر ممَّ

ويجوز أن تنفى بها الوحدة:: 	 

كأن تقول )ال رجٌل في الداِر، بل رجالن(.	 

حرف )ال( النافية للجملة االسمية المشبه بـ »ليس«
حرف عامل يرفع المبتدأ ويسمى اسمه، وينصب الخبر ويسمى خبره

عمله

 ال محل له من 
اإلعراب السكون مبني على نفي ناسخ مشبه بـ »ليس«حرفطريقة إعرابه
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»ال« النافية للجنس٣. »ال« النافية للجملة االسمية: أوال: معاني حرف »ال« النافية

النوع الثالث: »ال« النافية للجنس: وبعضهم يسميها: )ال( التبرئة:

حرف نفي، ال يفيد إال االستغراق التام للنفي.

من شواهدها: 	 

ِحيُم ﴾	  ُن الرَّ ْحَمٰ َه ِإالَّ ُهَو الرَّ ٌه َواِحٌد الَّ ِإَلٰ ُهُكْم ِإَلٰ قوله تعالى: ﴿ َوِإَلٰ

ِقيَن﴾	  ْلُمتَّ ِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّ وقوله سبحانه: ﴿ َذٰ

ـــُه ُيشـــَرُك بـــِه، وُيجعـــُل لـــُه الولـــُد، ُثـــمَّ هـــو 	  ؛ إنَّ وقـــول الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: »ال أحـــَد أصبـــُر علـــى أًذى يســـمُعُه مـــن اللـــِه، عـــزَّ وجـــلَّ

ــم«  ــم ويرزُقهـ ُيعافيهـ

وقول المتنبي:	 

ُع وال ثوَب مجٍد غيَر ثوِب ابن أحمٍد        على أحٍد إال بلؤٍم مرقَّ

تنبيه مهم:

لعلك الحظت: 

أن )ال( المشبهة بـ)ليس( يكون االسم المنفي بعدها مرفوًعا .	 

ا على ما ينصب به.	  وأن )ال( النافية للجنس يكون االسم المنفي بها منصوًبا أو مبنيًّ

حرف )ال( النافية للجملة االسمية الستغراق نفي الجنس:
حرف عامل ينصب المبتدأ ويسمى اسمه، ويرقع الخبر ويسمى خبره

عمله

 ال محل له من ناسخ يفيد نفي الجنسنفيطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على
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٤. »ال« النافية لعنصر داخل الجملةأوال: معاني حرف »ال« النافية

النوع الرابع: »ال« النافية لعنصر داخل الجملة: حرف نفي، ينفى به عنصر من عناصر الجملة 
نحو:	 

قولك: )محمٌد ال شاعٌر وال كاتٌب( 	 

 	 ) وقولك: )استمعت إلى خطيب ال عربيٍّ وال أعجميٍّ

وقولك: )جاء محمد ال ضاحًكا وال باكًيا(	 

من شواهدها: 	 

ِلَك ﴾	  َها َبَقَرٌة الَّ َفارٌِض َواَل ِبْكٌر َعَواٌن َبْيَن َذٰ ُه َيُقوُل ِإنَّ قول الله تعالى:﴿ َقاَل ِإنَّ

ن َيْحُموٍم )٤٣( الَّ َبارٍِد َواَل َكِريٍم﴾ ژ 	  َماِل )٤١( ِفي َسُموٍم َوَحِميٍم )٤٢( َوِظلٍّ مِّ َماِل َما َأْصَحاُب الشِّ وقوله سبحانه: ﴿ َوَأْصَحاُب الشِّ

ٍة﴾	  ٍة َواَل َغْرِبيَّ َباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة الَّ َشْرِقيَّ يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ َها َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَأنَّ وقوله عزَّ وعال: ﴿ الزُّ

يَن ﴾	  الِّ ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ َراَط اْلُمْسَتِقيَم )٦( ِصَراَط الَّ وقوله تعالى: ﴿ اْهِدَنا الصِّ

َماِء﴾	  ْرِض َواَل ِفي السَّ َه اَل َيْخَفٰى َعَلْيِه َشْيٌء ِفي اأْلَ وقول الله تعالى: ﴿ ِإنَّ اللَّ

ي في سروري وروعتي     يكون كفاًفا ال عليَّ وال ِليا	  فيا ليت حظِّ ومنه قول الشاعر:   

حرف )ال( النافية لعنصر داخل الجملة:
حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول: )مهمل( أو )غير عامل(

عمله

 ال محل له من نفيحرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على
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٥. »ال« النافية العاطفةأوال: معاني حرف »ال« النافية

النوع الخامس: »ال« النافية العاطفة: حرف عطف، يجمع بين متعاطفين على سبيل التعاند؛ ألنه ينفي عن الثاني ما ثبت لألول 

 
كقولك:	 

 	 ) )حضَر محمٌد ال عليٌّ

)أحببُت محمًدا ال أخاه(	 

من شواهدها: 	 

قول أبي تمام:	 

ُل وإياَك ال إياَي أمدُح، مثَلما        عليَك يقيًنا ال عليَّ المعوَّ

تنبيه مهم:

الحظ أن )ال( تكون حرف عطف حين يكون ما قبلها إثباًتا، وتكون هي غير مقترنة بحرف عطف، كما مثلنا	 

( فإنَّ )ال( هنا نافية لعنصر من عناصر الجملة	  أما إذا قلت )ما حضر محمٌد وال عليٌّ

حرف )ال( النافية العاطفة: حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول: )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من 
اإلعراب السكون مبني على عطف يفيد النفيحرفطريقة إعرابه
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ثانًيا: معاني حرف )ال( الطلبية

»ال« الطلبية: وهي )ال( التي يطلب بها ترك شيء 
كأن تقول:	 

)ال تهمل يا محمد(، فأنت طلبت من محمد ترك اإلهمال	 

وهي التي ُتسمى تسامًحا: )ال( الناهية، والحق أن الطلب بها يكون: 	 
على سبيل الدعاء، إذا كان من المخلوق إلى الخالق	 

على سبيل الرجاء إذا كان من المخلوق األدنى إلى المخلوق األعلى، كطلب االبن ألبيه، والتلميذ ألستاذه ... ونحو ذلك.	 

على سبيل النهي، إذا كان من األعلى إلى األدنى	 

على سبيل االلتماس، إذا كان بين المتساويين	 

 من شواهدها: 	 

ـــَة 	  ـــا اَل َطاَق ـــا َم ْلَن ـــا َواَل ُتَحمِّ َن ـــا َربَّ ـــن َقْبِلَن ـــَن ِم ِذي ـــى الَّ ـــُه َعَل ـــا َحَمْلَت ـــا ِإْصـــًرا َكَم ـــْل َعَلْيَن ـــا َواَل َتْحِم َن ـــا َربَّ ِســـيَنا َأْو َأْخَطْأَن ـــا ِإن نَّ ـــا اَل ُتَؤاِخْذَن َن ـــه تعالـــى:﴿ َربَّ قول

ـــِه﴾ ـــا ِب َلَن

ْحـــُن َنْرُزُقُكـــْم 	  ـــْن ِإْمـــاَلٍق نَّ ُكـــْم َعَلْيُكـــْم َأالَّ ُتْشـــِرُكوا ِبـــِه َشـــْيًئا َوِباْلَواِلَدْيـــِن ِإْحَســـاًنا َواَل َتْقُتُلـــوا َأْواَلَدُكـــم مِّ َم َربُّ وقولـــه تعالـــى: ﴿ُقـــْل َتَعاَلـــْوا َأْتـــُل َمـــا َحـــرَّ

ُكـــْم َتْعِقُلـــون ﴾ ـــِه َلَعلَّ اُكـــم ِب ِلُكـــْم َوصَّ ـــُه ِإالَّ ِباْلَحـــقِّ َذٰ َم اللَّ ِتـــي َحـــرَّ ْفـــَس الَّ اُهـــْم َواَل َتْقَرُبـــوا اْلَفَواِحـــَش َمـــا َظَهـــَر ِمْنَهـــا َوَمـــا َبَطـــَن َواَل َتْقُتُلـــوا النَّ َوِإيَّ

حرف )ال( الناهية: حرف عامل يجزم الفعل المضارع الذي بعده عمله

 ال محل له من طلب جازمحرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على


