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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )٦: ( آية سورة البقرة )٣١(كالس منرب 

ْإن الذين كفروا سواء عليهم َأ ِ ََْ ٌ َ َ ْ ُ َ َ َ ِ   َأَنذرتـهم أَم مل تنذرهم ال يـؤمنون  ِ ُ ِ ُْ َ ْ ُْ ْْ ِْ ُ َْ َُ    )٦: البقرة (َ

  "يؤمنون : " كلمة و   ، "ال " كلمة و  ،  "لم " كلمة 

   :"لم" كلمة 
  : للفعل املضارع فالتفاصيل هيهي من أداة اجلزم 

َما جيزم الفعل املضارع ضربان ًأحدمها جيزم فعال مضارعا واحدا و هي حروف اجلزم ، واآلخر جيزم فعلني مضارعني  و : َ ً ً
  .هي أدوات الشرط و اجلزاء 

ًفما جيزم فعال واحدا، هي أربعة أحرف   : و يسمى ً
  )السكون أو باحلذف حرف التعليل أو حبذف النون ب:  احلزم جيزم فعل املضارع و يكون عالمة(  :حروف الجزم 

ْلم(   .مل نسافر يف املاضي: أي].  ِْمل نسافر: [حنو. ٍومن خصائصه أنه يقلب زمن املضارع إىل ماض:  )َ
ّلما( عزمنا على السفر، وملا : [حنو. ومن خصائصه أنه ينفي حدوث الفعل من الزمن املاضي حىت حلظة التكلم: )َ

ّ َْ
  .ومل نسافر حىت اآلن: أي]. ْافرنس
ْلنسافر: [حنو: )الم األمر(   ) يأيت على املضارع على صيغ املتكلم و الغائب  ( ]ُِ

ُ، فإن سبقتها واو أو فاء أو مث، جاز أيضا تسكينها، حنو  الم األمر مكسورة( ً ّ ْولتكن، فليمدد، مث ليقطع: ٌ ْ ّْ ْ ْ ْ.(  
ًال تسافر وحيدا: [حنو:  )ناهيةال ال(   )وهذا قد يسمى فعل النهي  ( ]. ْ
  

  "ال " حرف النفي 
  :هلا عدد من األقسام 

  . ال الزائدة – ٣.          ال الناهية – ٢.              ال النافية – ١
  : عاملة و غري عاملة و ينقسم إىل   : النافية "ال": ًأوال 

   :نيإىل قسمالعاملة تنقسم 
  .من سورة البقرة ) ١: اآلية (ال ريب فيه : بالتفصيل يف قوله تعاىل تقدم ذكره  :  ـ ال النافية للجنس١
ً وتعرف بال احلجازية أيضا ، وهي لنفي الوحدة وتعمل بالشروط اآلتية ، وإن كان  ـ ال النافية العاملة عمل ليس٢

  )ترفع املبتدأ و تنصب اخلرب ، ليس من أفعال ناقصة  ( .عملها عمل ليس على قلة 
  .ًال رجل مسافرا :  امسها وخربها نكرتني ، حنو  أن يكون–أ 

  .ًال مسافرا رجل :  أال يتقدم خربها على امسها ، فال جيوز أن نقول –ب 
  .ًال يف الدار أحد موجودا : حنو على امسها إال إذا كان شبه مجلة  أال يتقدم معمول خربها –ج 
  .ً متفوقا ال طالب إال:  أال يكون خربها حمصور بإال ، فال نقول –د 
  . أال تتكرر ، ألن نفي النفي إثبات ، وهي ال تعمل إال يف النفي -هـ 
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  . من رجل َ أفضلٌال رجل: ومن األمثلة اليت توفرت فيها الشروط قولنا 
  ٌمن صد عن نرياا         فأنا ابن قيس ال براح: والغالب يف خربها احلذف ، كقول سعيد بن مالك 

  ال براح يل : ح ، فال نافية عاملة عمل ليس ، وبراح امسها مرفوع ، وخربها حمذوف تقديره ال برا: الشاهد قوله 
  

  :تنبيه 
ًعمل ليس بقلة وندرة كما ذكرنا آنفا ومل يرد عملها يف القرآن ومل يسمع إال يف الشعر كما مثلنا ) ال (  تعمل – ١

  .ًسابقا 
، فاالختيار عند النحويني الرفع والتنوين على ]) ٣٨[البقرة ( )ال هم حيزنون   عليهم وٌال خوف( أما قوله تعاىل 

 متعلق  "عليهم "و) ٢٤٠ ص١ ، وأنظر روح املعاين لأللوسي ج٣٢٩ ص١أنظر أحكام القرآن للقرطيب ج(االبتداء 
ال )  ال(  معرفة ، و  "ال "  ، أن ما بعد  "وال هم حيزنون ": مبحذوف يف حمل رفع خرب املبتدأ ، وعلتهم يف ذلك 

  .تعمل يف املعرفة فحملوا األول على الثاين 
  ) .وال هم حيزنون ( على قوله ) ال خوف عليهم ( أي محلوا قوله تعاىل 

  .امسها وشبه اجلملة خربها ) خوف ( وبعضهم أجاز أن تكون ال عاملة عمل ليس وجعل 
رتني فقد ذكر ابن جين أنه ال يشرتط يف  أن يكون امسها وخربها نك"ال"وعلة من أجاز ذلك أنه ال يشرتط يف عمل 

  عملها ذلك ، فقد يأيت امسها معرفة وخربها نكرة ، 
  ، ) وال هم حيزنون ( وعلى ذلك محلت اآلية السابقة 

  فعملت ال عمل ليس وامسها ضمري والضمري أعرف املعارف 
( ًللنفي مطلقا ، و ) ال ( ، ألن بليس ضعيف ) ال ( بأن شبه ) ليس ( عمل ) ال ( وقد يرجع السبب يف ندرة عمل 

  .لنفي احلال ليس غري ) ليس 
  
ًاليت لنفي الوحدة أن تكون لنفي اجلنس إذا أريد ا نفي اجلميع نفيا عاما وال يستثىن من أفراد ) ال (  جيوز يف – ٢ ً

  .جنسها أحد 
  .بالقرينة الدالة على إحدامها ) ال (  ونفرق بني النوعني من 

ًلنفي الوحدة والنفي يف هذه احلالة ليس عاما فهو ) ال ( ً رجل مسافرا   برفع املبتدأ ونصب اخلرب ، كانت ال:  فإذا قلنا 
  ًليس رجل مسافرا بل رجالن أو ثالثة : ًمل يستغرق مجيع أفراد جنسها ، بل يكون واحدا أو أكثر ، وكأننا قلنا 

  
ًرفع اخلرب ، كان النفي مستغرقا مجيع أفراد اجلنس املنفي ، ويف هذه ال رجل مسافر وال امرأة ، بنصب املبتدأ و: وإذا قلنا 

قع على اجلميع فال وًاحلالة يكون الرتكيب خاطئا إذ ال يصح أن نقول ال رجل مسافر وال امرأة بل رجالن ، ألن النفي 
  .يستثىن منهم أحد 

  
َال بـيع فيه وال خلة وال شفاع: وقد قرئ قوله تعاىل َ َ َ ََ ٌَ ُ ِ ِ ٌ َْ  ال ( ، بالرفع والنصب على احلالتني ، باعتبار أن  ) ٢٥٤: البقرة (ٌة

  .تكون لنفي الوحدة وتكون لنفس اجلنس ، إذا وجدت القرينة ) 
  .ًالنافية للوحدة أن مل وما بعدها يعرب مبتدأ وخربا ، ويف هذه احلالة يستوجب فيها التكرار ) ال (  وجيوز يف – ٣
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َال خ:  حنو قوله تعاىل َوف عليهم وال هم حيزنون َ َُْ ََ ْ ُْ َ ٌَ ِ َْ    ).٣٨: البقرة (ْ
َال فيها غول وال هم عنـها ينزفون :   وقوله تعاىل َُ ُ َ ََْ ْ ُ َ ََ ٌ ْ َ    ).٤٧: الصافات (ِ

  .النافية للوحدة إذا دخلت عليها مهزة االستفهام ) ال (  ال يتغري عمل – ٤
   . ؟ًزا يف املسابقة فائٌال طالب ، َأ ؟ً حمسنا للفقريٌال رجلَأ: نقول 

  . جيوز اتصال خربها بالباء الزائدة – ٥
  : كقول سؤدة بن قارب 

  ً      وكن يل شفيعا يوم ال ذو شفاعة      مبغن فتيال عن سواد بن قارب
  .مبغن ، فقد زيدت الباء قبل خرب ال :      والشاهد يف البيت 

  
  .غير العاملة ال النافية التي 

  :واع وتنقسم إىل ثالثة أن
  . ، وهي ختتص بالدخول على األمساء واألفعال على حد سواء ـ ال النافية غير العاطفة وغير الجوابية ١

  .ال زيد يف الدار وال عمرو :      مثال دخوهلا على األمساء 
َْال فيها غول وال هم عنـ:   كقوله تعاىل  .ومن شروطها التكرار  ْ ُ َ ََ ٌ ْ َ َ َها ينزفون ِ َُ ُ   . )٤٧: الصافات (َ

   .ُ وال أذهبُال أقوم: ومثال دخوهلا على األفعال املستقبلية وتكون حينئذ إلفادة اخلرب ، قولنا 
  .ك ُ، برفع يستأذن]) ٤٤[التوبة )( ك الذين يؤمنون ُال يستأذن( ومنه قوله تعاىل 

  ]).٦[األعلى )( سنقرئك فال تنسى ( وقوله تعاىل 
  هلا ، وليست ناهية ، والفعل بعدها مرفوع فال يف املواضع السابقة نافية ال عمل 

  
  :تنبيه 

النافية غري العاملة على األفعال املضارعة كما مر يف األمثلة السابقة ، ولكنها قد تدخل على الفعل ) ال ( يكثر دخول 
  .ًاملاضي وهذا قليل ، ويشرتط عندئذ التكرار ، وإذا مل تتكرر لفظا كان التكرار يف املعىن 

  ) .٣١: القيامة  )(فال صدق وال صلى ( رة بلفظها ، قوله تعاىل مثال املكر
  ) .١١:البلد )(فال اقتحم العقبة ( قوله تعاىل : ومثال غري املكررة بلفظها ولكنها مكررة باملعىن 

  
 ، َ ال القهوةَشربت املاء: حنو ملعطوف بعد ثبوته للمعطوف عليه حرف يفيد نفي احلكم عن ا :  ـ ال العاطفة ٢

   .َ ال الطائفَوذهبت إىل مكة
  :  عدة شروط "ال"ـ ب وللعطف

  .ال يكون مجلة أو شبه مجلة :  إفراد معطوفها ، أي – ١
  .، أو أمر ، أو نداء " غري منفي "  أن تسبق بكالم موجب – ٢

   .ِ ال ابن األراذلِيا ابن األكارم: حنو و  .َ ال اتهدَ املهملْبِاقَ ، وعَ ال التاريخَكتبت واجب القواعد: حنو 
ًاشرتيت أرضا ال حقال ، ألن احلقل يصدق :  أال يصدق أحد معطوفيها على اآلخر ، لذلك ال يصح أن نقول – ٣ ً

  .على األرض 
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  .ًاشرتيت مزرعة ال قصرا : ولكن نقول 
   .ًمحدًزرت حممدا وال أ: فال يصح أن نقول عطف آخر لعدم اقرتان حرف العطف حبرف ) ال (  أال تقرتن – ٤
  . أال تتكرر – ٥
  
  .ً، وكثريا ما حتذف اجلمل بعدها ) نعم ( وهي نقيضة  :  ـ ال النافية الجوابية ٣

  هل تأخرت اليوم ؟: يف جواب ) ال : ( قولك :  حنو 
  ال ، بل غدرك: باهللا قل يل هل وىف ؟       فقال :    ومنه قول ابن زيدون 

------------------------------  
  

  )تقدم ذكره يف اجلوازم(    :ال الناهية الجازمة: ًا ثاني
وهي املوضوعة لطلب الكف عن العمل ، وختتص بالدخول على الفعل املضارع ، وختلصه لالستقبال ، وخياطب ا 

  .ًاملخاطب والغائب كثريا 
  ) .]١٨[لقمان  )(وال تصعر خدك للناس (  كقوله تعاىل 
  ) .]١٠٦[يونس  )( وال تدع من دون اهللا( وقوله تعاىل 

------------------------------  
  

  :ال الزائدة : ًثالثا 
  :وهي اليت ليس هلا مقصودا بالذات بل ملعىن آخر وهي 

  ) .]٧[الفاحتة  )(غري املغضوب عليهم وال الضالني (  كقوله تعاىل : لتوكيد النفي 
  أن ال تسجد:   التقدير) .]١٢[األعراف  )(ما منعك أال تسجد ( كقوله تعاىل .وتزاد بعد أن املصدرية 

  
  

َيـؤمنـون " كلمة  ْ ُ ِ ْ ُ"  
َآمن : صيغة مجع املذكرين الغائبني من فعل املضارع املعلوم من باب اإلفعال  ُيـؤمن  ، َ ِ ًإميانا ، ُْ وهو ، وهو مهموز الفاء ، َِْ

  .و اإلميان هو التصديق ، مبعىن السالمة و عدم اخلوف . ن ، م ، من أ 
  
  
  

  ..... هذا 
  

  و اهللا أعلم بالصواب و أسأل اهللا التوفيق و السداد
   و صلى اهللا على حبيبه سيدنا حممد و على آله و صحبه أمجعني


