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 | الوثيقة ]٨٧[وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء

درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

٢٤- َبَلى

إبطال النفي المجرد

حرف جواب إلبطال النفي

إبطال النفي المقترن باالستفهام

هامل = مهمل = ال عمل له

معانيهاعملها
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)َبَلى(: حرف جواب، يختص بالنفي، ويفيد إبطاله 

والنفي الذي تبطله قسمان:
األول: إبطال النفي المجرد من االستفهام	 

من شواهده	 

اِس اَل َيْعَلُموَن ﴾	  ِكنَّ َأْكَثَر النَّ ا َوَلٰ ُه َمن َيُموُت َبَلٰى َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ ِه َجْهَد َأْيَماِنِهْم ۙ اَل َيْبَعُث اللَّ قوله تعالى:﴿ َوَأْقَسُموا ِباللَّ

ـــِه َمـــا اَل َتْعَلُمـــوَن)٨٠( َبَلـــٰى 	  ـــُه َعْهـــَدُه َأْم َتُقوُلـــوَن َعَلـــى اللَّ ـــِه َعْهـــًدا َفَلـــن ُيْخِلـــَف اللَّ َخْذُتـــْم ِعنـــَد اللَّ ْعـــُدوَدًة ُقـــْل َأتَّ اًمـــا مَّ ـــاُر ِإالَّ َأيَّ ـــَنا النَّ قولـــه تعالـــى:﴿ َوَقاُلـــوا َلـــن َتَمسَّ

ـــاِر ُهـــْم ِفيَهـــا َخاِلـــُدوَن ﴾ ِئـــَك َأْصَحـــاُب النَّ َئًة َوَأَحاَطـــْت ِبـــِه َخِطيَئُتـــُه َفُأوَلٰ َمـــن َكَســـَب َســـيِّ

ًة َفَأُكـــوَن ِمـــَن اْلُمْحِســـِنيَن )٥٨( َبَلـــٰى َقـــْد 	  ِقيـــَن )٥٧( َأْو َتُقـــوَل ِحيـــَن َتـــَرى اْلَعـــَذاَب َلـــْو َأنَّ ِلـــي َكـــرَّ ـــَه َهَداِنـــي َلُكنـــُت ِمـــَن اْلُمتَّ قولـــه تعالـــى:﴿ َأْو َتُقـــوَل َلـــْو َأنَّ اللَّ

ْبـــَت ِبَهـــا َواْســـَتْكَبْرَت َوُكنـــَت ِمـــَن اْلَكاِفِريـــَن ﴾ َجاَءْتـــَك آَياِتـــي َفَكذَّ

ُه َكاَن ِبِه َبِصيًرا ﴾	  ن َيُحوَر )١٤( َبَلٰى ِإنَّ َربَّ ُه َظنَّ َأن لَّ قوله تعالى:﴿ ِإنَّ

الثاني: إبطال النفي المقترن باالستفهام: 	 

من شواهده:	 

َيْطَمِئنَّ َقْلِبي ﴾	  ِكن لِّ قوله تعالى:﴿ َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتٰى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َبَلٰى َوَلٰ

َنا َقاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكنُتْم َتْكُفُروَن ﴾	  َذا ِباْلَحقِّ َقاُلوا َبَلٰى َوَربِّ ِهْم َقاَل َأَلْيَس َهٰ قوله تعالى:﴿ َوَلْو َتَرٰى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلٰى َربِّ

ـــْوَم اْلِقَياَمـــِة 	  ـــوا َي ـــٰى َشـــِهْدَنا َأن َتُقوُل ـــوا َبَل ُكـــْم َقاُل ـــٰى َأنُفِســـِهْم َأَلْســـُت ِبَربِّ َتُهـــْم َوَأْشـــَهَدُهْم َعَل يَّ ـــْم ُذرِّ ـــَك ِمـــن َبِنـــي آَدَم ِمـــن ُظُهورِِه قولـــه تعالـــى:﴿ َوِإْذ َأَخـــَذ َربُّ

ـــَذا َغاِفِليـــَن ﴾ ـــا َعـــْن َهٰ ـــا ُكنَّ ِإنَّ

ُق اْلَعِليُم ﴾	  ْرَض ِبَقاِدٍر َعَلٰى َأن َيْخُلَق ِمْثَلُهم َبَلٰى َوُهَو اْلَخالَّ َماَواِت َواأْلَ ِذي َخَلَق السَّ قوله تعالى:﴿ َأَوَلْيَس الَّ

معاني الحرف )َبَلى(

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

جــــــــــواب  حرفطريقة إعرابه
 ال محل له من 

اإلعراب السكون مبني على


