
 كتاب شرح أنواع )ال( يف النحو العرب 
 أتليف/ حممد مكاوي 

 

 
1 

  



 كتاب شرح أنواع )ال( يف النحو العرب 
 أتليف/ حممد مكاوي 

 

 
2 

 
 
 

 
 
 
 
 

 شرح أنواع
   ( ال)

 يف النحو العرب 
  

 



 كتاب شرح أنواع )ال( يف النحو العرب 
 أتليف/ حممد مكاوي 

 

 
3 

 
 
 

 ِكتاب 
 شرح أنواع )ال( يف النحو العرب

 كتاب حنوي تطبيقي مميز 
  لدراسة كل ما يتعلق أبنواع )ال( يف النحو العريب

  

 
 

 

 



 كتاب شرح أنواع )ال( يف النحو العرب 
 أتليف/ حممد مكاوي 

 

 
4 

 مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف

   األوىلالطبعة 
 م 2022هـ =  1444

 
 املوقع اإللكرتون 

https://mekkawyacademy.com/  
 

 قناة اليوتيوب -2  صفحة الفيسبوك -1
 صفحة التويرت -4   قناة التيليجرام  -3
 رابط التواصل واتس آب -6  صفحة االنستجرام  -5
 

حرمي نسخ الكتب وبيعها دون إذن  بت  3/2001استناًدا إىل قرار جملس اإلفتاء رقم  
ُيسمح   فإنَّه ال  الفكرية؛  امللكية  العامة حلماية حقوق  والناشر وعمًًل ابألحكام  املؤلف 
ألحٍد أن ينقل معلومات من هذا الكتاِب إال بذكر اسم الكتاب صراحة يف اهلامش، وجيُب  

لباحثني. وإذا مت  % كما هو متعارٌف عليه عند ا10أن يكون النقُل بنسبٍة ال تزيد على  
 التدريس ِمْنه فإنَّه يُوزع على الطلبِة، دون تغيري أو تعديل فيه، ودون نسبة ما فيه لنفسك. 

 
 فمن بركة العلم نسبته إىل أهله. 
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 مقدمة 
وكفى هلل  وأصحابه   ،احلمد  آله  وعلى  اصطفى،  الذي  رسوله  على  وسالًما  وصالة 
 املستكملني الشرفا.

 أما بعد، 
، وهو من أهم الكتب يف العصر احلديث العربشرح أنواع )ال( يف النحو  فهذا كتاب  

اليت أفردت لـ )ال( مؤلًفا، وقد مت تدريس هذا الكتاب يف دورة شرح أنواع )ال( يف النحو  
 على هذا الرابط:   مت تسجيل الشرح ابلكامل على سبورة إلكرتونية ابلفيديوالعريب، وقد 

 
 

vI-https://www.youtube.com/playlist?list=PLY9EU6WpMrEzti9ZXz6f5vQsPEMhk5  
 

بطريقة    أنواع )ال( كلها يف النحو العربوقد اعتمدُت يف هذه الدراسة على ذكر  
  .، وأبمثلة إحصائية من القرآن الكرميسهلة

 :  وخامتة؛ كالتايلوملحق وفصلني قسمت هذه الدراسة إىل متهيد،  و 
التمهيد سنتكلم عن عدة عن    :التمهيد حروف املعان يف القرآن الكرمي، ويف هذا 

  أمور كالتايل:
 خريطة البناء واإلعراب يف النحو العريب. -1
 أشهر أنواع احلروف يف اللغة العربية.  -2
 حساب اجلُمَّل الكبري. -3
 قواعد أساسية لفهم حروف املعان.  -4

 كم عدد حروف املعان؟  •
 ف املعان؟ ما القاعدة العامة لبناء حرو  •
 ما عالمات بناء حروف املعان؟  •
 ما معىن ال حمل له من اإلعراب؟ •
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 ما أنواع حروف املعان؟  •
o   .احلروف األحادية والثنائية والثالثية والرابعية واخلماسية 
o  .احلروف العاملة والعاطلة 
o   .احلروف الثابتة واملتغرية واملشرتكة 

 جدول أنواع )ال(.  •
 ثًلثة مباحث، كالتايل: وقسمُته، العاطلةالفصل األول: )ال( 

 املبحث األول: ال العاطفة.  
 املبحث الثان: ال الزائدة. 
 املبحث الثالث: ال النافية.  

 ثًلثة مباحث، كالتايل: وقسمُته، الفصل الثاين: )ال( العاملة
 املبحث األول: ال الناهية.  
 املبحث الثان: ال النافية للجنس.  
 املبحث الثالث: ال العاملة عمل ليس. 

جلميع مواضع )ال( يف أكثر من مخسة أجزاء من  وفيه استخراج  :  تطبيقي  ملحق 
  ( موضًعا. 296، مبا يعادل )جزء عمَّ كاماًل(  –سورة آل عمران    –القرآن الكرمي )سورة البقرة  

 .  اخلامتةمث  
 . سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان حسناتنا مجيًعاوأسأل هللا  

 كتبه
 حممد عبد الشايف مكاوي

 مصر   –القاهرة  
 م(2022سبتمرب   21)  األربعاءيوم 

  00201274873065واتس آب:  
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 أسئلة شائعة 

 هل جيوُز نشر هذا الكتاب على اإلنرتنت؟  
 جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب. : اإلجابة

 هل جيوُز طباعة نسخة شخصية من الكتاب لنفسي؟
 جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب.  : اإلجابة

 هل جيوز أن أقوم بتدريس هذا الكتاب لطًلب؟
طالبك، :  اإلجابة على  نفسه  الكتاب  هذا  من  نسخ  توزيع  خالل  من  ولكن  جيوز، 

 والتدريس منه، ودون تغيري أي حرف من الكتاب.  
 هل جيوز طباعة نسخة ورقية من هذا الكتاب وتوزيعه؟

 جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب.  : اإلجابة
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 التمهـــــــيد
 الكرميهيد عن حروف املعاين يف القرآن مت

 ويف هذا التمهيد سنتكلم عن عدة أمور كالتايل:   
 خريطة البناء واإلعراب يف النحو العريب. -1
 أشهر أنواع احلروف يف اللغة العربية.   -2
 حساب اجلُمَّل الكبري. -3
 قواعد أساسية لفهم حروف املعان.   -4

 كم عدد حروف املعان؟   •
 ما القاعدة العامة لبناء حروف املعان؟   •
 ما عالمات بناء حروف املعان؟  •
 ما معىن ال حمل له من اإلعراب؟ •
 ما أنواع حروف املعان؟   •

o   .احلروف األحادية والثنائية والثالثية والرابعية واخلماسية 
o   .احلروف العاملة والعاطلة 
o   .احلروف الثابتة واملتغرية واملشرتكة 

 ال(. جدول أنواع ) •
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 التمهيد
 معىن حروف املعاين وعددها، وأنواعها، وقاعدة بنائها

إنَّ النحو العريب يعمل يف أواخر الكلمات، والكلمة تنقسم إىل اسم أو فعل أو حرف، كما 
 نرى يف اجلدول التايل: 
 حرف فعل اسم 
 حرفًا 80حروف املعان   
مبنية وال حمل هلا من    

 اإلعراب. 
حرفًا، وقد أوردانها مجيًعا يف كتابنا )اإلعراب   80، وعددها  وحروف املعاين من أقسام الكلمة 

احلروف    –حروف املعان    –املفصل جلزء عمَّ(، وأشهر أنواع احلروف يف اللغة ثالثة: )حروف املبان  
 األجبدية(، ويف اجلدول التايل نبذة خمتصرة عن كل حرف من هذه احلروف.  

  
 

 واإلعراب يف النحو العرب أواًل: خريطة البناء 
 حرف فعل اسم

إال بعض   معربةاألمساء كلها 
 عدا املثىن  مبنيةاألمساء فهي  

 الفعل املاضي | مبين
 فعل األمر | مبين 

كلها مبنية وال حمل هلا من 
 اإلعراب

 من األمساء املبنية: 
اإلشارة    –الضمائر    –أمساء 

املوصولة   أمساء    – األمساء 
 –االستفهام  أمساء    –الشرط  

الظروف   األعداد   –بعض 
 (ويهـ )االسم املنتهي ب  –املركبة  

 ...أمساء األفعال –

الفعل املضارع يكون معراًب إال 
 :مبنًيايف حالتني يكون فيهما 

إذا اتصل بنون نسوة أو نون  
 توكيد مباشرة.

 



 كتاب شرح أنواع )ال( يف النحو العرب 
 أتليف/ حممد مكاوي 

 

 
12 

 اثنًيا: أشهر أنواع احلروف يف اللغة العربية 
احلروف األحبدية(،    –حروف املعان    –لعلَّ أشهر احلروف يف اللغة العربية ثالثة: )حروف املبان  

 كما يتضح يف اجلدول التايل:
 احلروف األجبدية حروف املعاين حروف املباين

 حساب اجلُمَّل الكبري  هي اليت يظهر معناها يف مجلة   منها تُبىن الكلماتُ 
ج   –ث  –ت   –ب  –أ 
 .. ي. ذ –د  –خ   –ح  –

 دخلت امرأة النار يف هرة  
 )بسبب( 

 أجبد هوز حطي كلمن 
 سعفص قرشت ثخذ ضظغ

 حرفًا 28 حرفًا 80 حرفًا 28
 

 
 

 من خًلل اجلدول السابق يتضح أننا نقصد حتديًدا حروف املعاين الكائنة يف العمود الثاين: 
)أي نوعها اثبت ال يتغري وال    اثبتة   حروفحروف املعان تلك قسمناها ابعتبار أنواعها إىل    -1

نيا(،  (.  وحروف متغرية يتبدل يف أي نص   يف الدُّ  )أي: نوعها متغري وفًقا لتغري النص ِّ
   حروف عاملة وحروف عاطلة. وقد ُقسِّ مت أيًضا ابعتبار عملها إىل  -2
مت أيًضا ابعتبار عددها إىل  -3  حروف أحادية وثنائية وثًلثية ورابعية ومخاسية. وقد ُقس ِّ
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 اثلثًا: حساب اجلُمَّل الكبري
( له  أجبد هوز حطي كلمن.. سعفص قرشت ثخذ ضظغ ويعين أن كل حرف من حروف )

 يف اجلدول التايل:  موضحرقم كما هو 
 ي ط ح ز و ه د  ج ب أ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ر ق ص ف ع س ن م ل ك

20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 
   غ ظ ض ذ  خ ث ت ش

300 400 500 600 700 800 900 1000   
 

 132حُممد = م ح م م د = 
 53=  4+  40+  8+   1أمحد = أ ح م د = 
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 رابًعا: قواعد أساسية لفهم حروف املعاين 
 

 ابإلجابة عن هذه األسئلة لكي نفهم حروف املعاين عن ُقرب: يف هذه الصفحات التالية سنقوم 
 كم عدد حروف املعان؟   -1
 ما القاعدة العامة لبناء حروف املعان؟ -2
 ما عالمات بناء حروف املعان؟  -3
 ما معىن ال حمل له من اإلعراب؟   -4
 ما أنواع حروف املعان؟   -5

 

 
 
 كم عدد حروف املعاين؟   -1

يف  املعان(  حروف  )أنواع  يف  ابلكامل  سردها  وسيتم  حرفًا،  مثانون  عددها  املعان  حروف 
 الصفحات القادمة. 

 
 
 ما القاعدُة العامُة لبناء حروف املعاين؟  -2

 .. ال حمل له من اإلعراب.... مبين على. حرف
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 ما عًلمات بناء حروف املعاين؟ -3
 تدبر معي هذا اجلدول:  احلرف يُبىن على ما ينطق به آخره. 

 )الشمِس(.  َكـــ )احلِق( بِــ  منذُ  ِمنْ 
 مبين على الفتح مبين على الكسر مبين على الضم  مبين على السكون  

 
 : بعض املًلحظاتوهنا يوجد  

األوىل إىل  املًلحظة  تنقسم ابعتبار عدد حروفها  احلروف  أن هذه  وثنائية وثًلثية  :  )أحادية 
 ورابعية ومخاسية(. 

 
 

 هللاِّ(.  بِـيف قولنا: ) )الباء(: أي تتكون من حرف واحد، مثل: أحاديةمعىن 
 مسجد (.   إىل بيت   منْ يف قولنا: )خرجت  )ِمْن(: أي تتكون من حرفني، مثل: ثنائيةمعىن 
 كقولنا يف املثال السابق.   )إىل(، : أي تتكون من ثالثة أحرف، مثل: ثًلثيةمعىن 
 = )لعْلَل(.   )لعلَّ(: أي تتكون من أربعة أحرف، مثل: رابعيةمعىن 
 = )الكِّْنَن(.  )لكنَّ(: أي تتكون من مخسة أحرف، مثل: مخاسية معىن 
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الثانية الثنائيةأن    : املًلحظة  احلروف  إال  كل  السكون  على  النون مبنية  وهو  واحًدا   حرفًا 
 )نَّ(.املشددة الثقيلة 

فكالمها مبني ان    كأنَّ(،   –)لعلَّ  مبنية على السكون إال حرفني ومها:    وكل احلروف الرابعية
 على الفتح. 

 
  

 نستطيع تلخيص الكًلم السابق يف اجلدول التايل: 
 الكسر  الضم  الفتح  السكون 

ملسجدِّ  منذُ  إنَّ  –َله  الياء  الواو األلف  املقدر  الظاهر   ابِّ

مِّْن 
 مسجد  

 منَ 
 املسجدِّ 

 همُ 
 املفلحون
  قالتِ 
 امرأة 

كل 
حرف  
آخره  

ألف فإنه 
يُبىن على  
 السكون 

كل 
حرف  

منته   ثنائي
بواو فإنه  
يُبىن على  
 السكون 

كل 
حرف  

منته   ثنائي
بياء فإنه 
يُبىن على  
 السكون 

   

  
 على
 ال

 حّتَّ 

 أَوْ 
 َلوْ 

 َكيْ 
 َأيْ 
 إيْ 
 يف

   

كل حرف ثنائي يُبىن على السكون إال )ال( فهي ال تدخل  
 معنا يف اإلعراب، وإال )نَّ( فإهنا تُبىن على الفتح.

   

لعلَّ(  –كل حرف رابعي يُبىن على السكون إال )كأنَّ 
 فإهنما يُبنيانِّ على الفتح.
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 ما معىن ال حمل له من اإلعراب؟ -4
أن هذا احلرف ليس له نظري معرب حيل حمله، فهو ليس له    اإلعراب تعين: ال حمل له من    -1

 إْذ إنَّ احملًلت اإلعرابية يف النحو العرّب أربعة: نظري مرفوع وال منصوب وال جمرور وال جمزوم. 
 اجلزم اجلر  النصب  الرفع 

 األفعال فقط  األمساء فقط  األمساء واألفعال 
فعندما نقول هذه الكلمة هلا حمل إعرايب، أي هلا نظري له حمل الرفع أو النصب أو اجلر أو   

 : اسم مبين على الكسر يف حمل نصب مفعول به. سيبويه(: )رأيُت سيبويهِّ(. )مثالاجلزم. 
 أي يف حمل كلمة معربة حملها النصب.  ومعىن يف حمل هنا: 

( مثاًل  حممد( وأن نضع بداًل منها كلمة )سيبويه)  فنستطيع يف املثال السابق أن حنذف كلمة 
ستكون    )حممد(: يف حمل كلمة معربة مثل  أيومعىن يف حمل نصب مفعول به،    )رأيُت حممًدا(. فنقول:  

)ليس له نظري له معرب ليحل حمل ه(.   أي:هذا حرف ال حمل له من اإلعراب،    أما عندما نقول:منصوبة.  
وكل احلروف مبنية وال حمل هلا من اإلعراب، ولعلنا نفصل هذه القضية أكثر إن شاء هللا يف كِّتاب حنوي  

  قادم.

 
 
 إحصاء ملا ليس له حمل من اإلعراب يف النحو العرب  -2

 حرف فعل   اسم

 ) الفعل املاضي ال حمل له من  أمساء األفعال )أف 
 اإلعراب

كل حروف املعان ال حمل هلا 
 من اإلعراب

يف  عْشرة(  –)عشر  العدد 
اثنيت  –الرتكيب )اثين عشر 

اثنتا   –اثنا عشر  –عْشرة 
 عْشرة(.

فعل األمر ال حمل له من 
 حرفًا 80 اإلعراب
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 ما أنواع حروف املعاين؟  -5
 مخاسية(. –رابعية  –ثًلثية  – ثنائية  –)أحادية  نوع حروف املعاين ابعتبار عددها: -أ

 مخاسية رابعية ثًلثية  ثنائية  أحادية
13 26 25 15 1 
 لكنَّ  إذما ُربَّ  آيَ  لن آ اهلمزة 
  أالَّ  سوفَ  أجلْ  لو إذ  الباء 

  إالَّ  عدا إذن = إًذا  ال أل الكاف
  أمَّا علَّ  إذا  مذ أم التاء 
  إمَّا على َأاَل  من أنْ  النون
  حّتَّ  التَ  إىل ما  إنْ  الياء 
  حاشا  ليتَ  أَما نَّ  أو  الفاء 
  كأنَّ  منذُ  إنَّ  هل َأيْ  الالم
  كالَّ  نعمْ  أنَّ  ها  بل  الواو 
  لعلَّ  َهَيا  أيَ  وا إي السني
  لكنْ   بلى  ي عن امليم
  ملَّا  مث  يف اهلاء

  لوال   جلل  قد األلف
  لوما   جريِّ   كي 
  هالَّ   خال   مل 
 

  احلروف مبنية وال حمل هلا من اإلعراب. وكلُّ هذه 
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 عاطلة(.  -نوع حروف املعاين ابعتبار أتثريها على ما بعدها: )عاملة  -ب
النسخ    –اجلزم    –هي اليت تعمل شيًئا من أربعة أشياء فيما بعدها )النصب    احلروف العاملة: 

فهي اليت ال تعمل شيًئا من هذه األشياء األربعة السابقة.   أما احلروف )العاطلة = املهملة(، اجلر(،    –
 ويف اجلدول التايل إيضاٌح جلميع احلروف العاملة: 

 احلروف العاطلة ( 41احلروف العاملة )
ما سوى هذه  اجلر  النسخ  زماجل النصب 

احلروف فهي 
حروف عاطلة  

 مهملة

4 6 12 19 
 أن املصدرية 

 لن
 كي

 إذن بشروطها

 إِّْن الشرطية  
 إذما 

 مل
 الم األمر  
 ال الناهية 
 ملَـّا النافية 

)إنَّ    إنَّ وأخواهتا
 –كأنَّ   – أنَّ  –

 –ليَت  –لكنَّ 
 لعلَّ( 

املخففة من  (َأنْ )
الثقيلة   (أنَّ )

 العاملة

عن   –إىل    –مِّْن  
  –يف    – على    –

ُربَّ   –ُربَّ   واو 
 –الباء    –

الالم   –الكاف  
حروف    –

  –)وهللا    القسم
  –ابهلل(    –اتهلل  

  –مذ    –   (حّتَّ )
  –خال    –منذ  
 حاشا. –عدا 

 ال النافية للجنس 
األحرف املشبهة  

)ما  بـ )ليس( =
إن   –احلجازية 
ال  –النافية 

 الت(.  –النافية 
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 نوع حروف املعاين من حيث كوهنا )اثبتة أو متغرية أو مشرتكة(. -ج
 حروف املعاين الثابتة 

نيا، مثل:  احلروف الثابتة :  )ل : وهي اليت نوعها اثبت ال يتغري وال يتبدل يف أي نص   يف الدُّ
حرف استقبال،   )سوف(: دائًما حرف نفي واستقبال ونصب، و  لن(: دائًما حرف نفي وجزم وقلب، و)

وَفصَّْلُت القول فيها يف (،  )اإلعراب املفصل جلزء عمَّ وقد مجعت كل حروف املعان الثابتة يف كتايب  
   (. )شرح حروف املعاين يف القرآن الكرمي كتايب

 
 

 حروف املعاين املتغرية
، مثل: )احلروف املتغرية  -اهلمزة    –الفاء    –الًلم  : حروف يتغري نوعها وفًقا لتغري النص ِّ

  10...(، ويف اجلدول التايل مثال واحد على احلروف املتغرية، فإننا نرى أبن الالم يتعدد نوعها إىل  
 (. شرح الًلمات يف القرآن الكرمي ، وقد َفصَّْلُت القول يف هذه األنواع مجيعها يف كتايب )أنواع

الم 
 البعد 

واقعة يف  
جواب 
 الشرط 

واقعة  
يف 

جواب 
 قسم

موطئة  
 للقسم

الم 
 مزحلقة

الم 
 فارقة 

الم 
 ابتداء 

 الم أمر
زائدة  
 للتوكيد 

الًلم  
 اجلارة  

 ذِلك

}َوَلْو  
 ُ َبَسَط اَّللَّ

الر ِّْزَق  
لِّعَِّبادِّهِّ  
 لَبَـَغْوا
يفِّ 

 } اأْلَْرضِّ
]الشورى: 

27] 

مَلْ يـَْفَعْل  َولَِئنْ } 
 لَُيْسَجَننَّ َما آُمرُُه 

َولََيُكواًن مَِّن  
  {الصَّاغِّرِّينَ 
 [ 32]يوسف: 

إِّنَّ َهَذا 
 هَلُوَ 

اْلَقَصُص  
 احلَْقُّ 

إِّْن هذان 
َلساحران 

 ِِ 

 ملَسجدٌ 
أسس 
على 

 التقوى 

ْنِفْق  }لِيـُ
ُذو َسَعة  

مِّْن 
 {َسَعتِّهِّ 

]الطالق:  
7] 

اَت  َهيـْهَ }
َهاَت   َهيـْ

 ِلَما
تُوَعُدونَ 

 }
]املؤمنون:  

36] 

هذا 
الكتاب 
ِلمحمد

 ٍِ 
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 الكلمات املشرتكة
إذ   –  ملَّا: وهي بعض الكلمات اليت قد تشرتك بني االسم واحلرف مثل: )الكلمات املشرتكة

  – خًل    –)عدا  ..(، وبعض كلمات أخرى قد تشرتك بني الفعل واحلرف مثل:  . -منُذ    –إذا    –
 (. ... – حاشا 

 
 ( موضع الدراسة الأمَّا عن تصنيف )

 متغري  عامل  عاطل ثنائي  
     ال العاطفة 
     ال الزائدة

     ال النافية العاطلة
  جتزم   ال الناهية 

  تنسخ    ال النافية للجنس
  تنسخ    بليسال املشبهة 

( العاملة تكون  الثنائي، متغرٌي، مشرتك بني العامل والعاطل على حسب السياق. فـ )فهو   
 أو انفية غري عاملة. زائدةأو   عاطفة ( العاطلة تكون الانهية وانفية للجنس ومشبهة بليس، و) 

 
 جدول أنواع )ال(: : خامًسا

 عاملة عاطلة

 انهية ال  ال انفية  ال زائدة ال عاطفة 
ال انفية 
 للجنس

ال مشبهة 
 بليس 

أكلُت األرز  
 ال أقسم بـ... ال السلطةَ 

ال يكذُب 
 ال ريَب فيه  ال تكذبْ  املؤمن

ال كتاٌب 
 موجوًدا
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 الفصل األول
 )ال( العاطلة
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 متهيد
 العاطلة يف النحو العرب  أنواع )ال( جدول

 )ال( العاطلة
 النافية العاطلة الزائدة  العاطفة 

مل ترد يف القرآن الكرمي  
 . كله

زائدة  الكرمي  القرآن  وردت يف 
( يف  وزائدة 8صلة  مواضع،   )

( يف  النفي  (  177لتأكيد 
 نا.على حسب إحصائ  موضًعا

وردت يف القرآن الكرمي يف  
على حسب  ( موضًعا981)

 نا. إحصائ
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 املبحث األول
 )ال( العاطفة
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 املبحث األول
 العاطفة )ال( 

 أواًل: ما هي؟
( نفس احلكم الذي ثبت املعطوفتنفي عن االسم الواقع بعدها )  هي )ال( اليت  : )ال( العاطفة
وما بعدها يعرب معطوفًا على  .  (؛ فهي عكس حرف العطف )بل(املعطوف عليهلالسم الواقع قبلها )

 اإلعراب ال املعىن.وهي تدل على أن ما بعدها يوافق ما قبلها يف  ما قبلها.

 
 

 العاطفة ؟ و)ال(العاطفة  الفرق بني )بل( ما :اثنًيا
 العاطفة (ال) عاطفة ال (بل)

 كون ما بعدها امسًا مفرًدا ال مجلة. أن ي
 ىماًل علمشتأو  الم قبلها مثبًتاأن يكون الك

أمر أو كالم منفي أو كالم مشتمل  صيغة 
 على صيغة هني.

 كالم قبلها مثبًتا ال منفًيا. أن يكون ال

 . اء زيٌد بل عمروٌ ج -1
 . جاء زيٌد ال عمروٌ  . اء زيٌد بل عمروٌ جا م -2

قبل  اب عن احلكم السابق الذي  ضر اإل  : فائدهتا
؛  )بل(، بنفي املراد منه نفًيا اتًما، وإبطال أثره

   أي: كأن الكالم السابق لـ )بل( مل يُذكر.
مت إثبات  أنَّه قد  نالحظ    : نيابقاملثالني السيف  

 .  (زيد )ن دو  اجمليء لـ )عمرو(

، إخراج ما بعدها من حكم ما قبلها  :فائدهتا
  ( مل يُذكر.اللـ )  التايلأي: كأن الكالم 
  يف املثال السابق: 

لـ )زيد( دون   إثبات اجمليء  أنَّه قد مت  نالحظ 
 )عمرو(. 
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 ؟فة شروط جميء )ال( العاطما اثلثًا: 
 :جمليئها شروط مخسةوهلا مل ترد يف القرآن الكرمي كل ِّه، وإمنا جاءت يف غريه،  

: أن يكون كل من االسم الواقع قبلها )املعطوف عليه(، واالسم الواقع إفراد معطوفيها  -1
 بعدها )املعطوف( مفردين. 

  الكالم الواقع قبل )ال( مثبًتا ال منفًيا.أن يكون  :ما قبلها مثبت -2
 . أال تقرتن حبرف عطف -3
املتعاطفني ، و أن خيتلف املعطوف بعد )ال( عن املعطوف عليه قبلها   -4 أال يكون أحد 

مدحت رجاًل  :  داخاًل يف مدلول اآلخر، ومعدوًدا من أفراده اليت يصدق عليها لفظه )امسه(، فال يصح
وهو القائد   -ينطبق على أفراد كثرية، تشمل املعطوف    -وهو املعطوف عليه    -)الرجل(  ال قائًدا؛ ألن  

 .وتشمل غريه -
 يف اإلعراب ال املعىن. ما بعدها يوافق ما قبلها -5

 

 
 
 .أمثلة توفرت فيها الشروط رابًعا:  

 : مثال للرفع -1
 إعراب: )جاء عليٌّ ال حممٌد(.

 إعراهبا الكلمة 
 فعل ماض  مبين على الفتح الظاهر.  جاء
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. علي
 حمل له من اإلعراب. حرف عطف مبين على السكون ال  ال

 اسم معطوف على )علي( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. حممد
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 :للنصب مثال -2
 (.اشرتيُت احلاسوَب ال اهلاتفَ إعراب: )

 إعراهبا الكلمة 

 اشرتيتُ 
 : فعل ماض  مبين على السكون التصاله بتاء الضمري. (اشرتى)
 : ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل. (التاء)

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. احلاسوب
 حرف عطف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  ال

 الفتحة الظاهرة.اسم معطوف بـ )ال( منصوب وعالمة نصبه  اهلاتف
 

 
 

 مثاٌل للجر: -3
 إعراب: )مررُت بسيارٍة ال دراجٍة(

 إعراهبا الكلمة 

 مررتُ 
 : فعل ماض  مبين على السكون التصاله بتاء الضمري. (مرَّ )
 : ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل. (التاء)

 بسيارة 
 (: حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.  الباء)
 (: اسم جمرور حبرف اجلر الباء، وعالمة جره الكسرة الظاهرة.سيارة)

 حرف عطف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  ال
 اسم معطوف على )سيارة( جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  دراجة
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 املبحث الثاين

 )ال( الزائدة 
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 ثايناملبحث ال
 )ال( الزائدة

 أواًل: الزايدة يف القرآن الكرمي. 
،  – صلى هللا عليه وسلم    –إنَّ القرآن الكرمي هو كتاب هللا املعجز الذي نزل على نبينا حممد  

يوجد فيه حروف زائدة  ب مع القرآن ال ينبغي أن نقول أبنه  وكل حرف فيه له داللة، ومن ابب األد 
ونسكت، بل علينا أن نوضح أن الزيدة إمنا هي يف االستخدام النحوي ال الداليل، فعندما نقول: 

 . ة ال يف الدالل  ؛ فإنَّ املقصود أبن الزيدة يف النحو(هذا حرف زائد)
(؛  الزائدة لتأكيد النفي(، أو )الزائدة الصلةكلمة )ال( الزائدة بـ )  عُ بِّ تْ سوف نُـ   فإننا  ولذلك

 الزيدة ليست يف املعىن.لكي ندلل على أن 
 اثنًيا: )ال( الزائدة يف القرآن الكرمي.

 هلا نوعانِّ يف القرآن الكرمي:  
 النوع األول: )ال( الزائدة الصلة.  
 النوع الثاين: )ال( الزائدة لتأكيد النفي.  

 النوع األول: )ال( الزائدة الصلة. 
، أي من املمكن أن حنذفها وال  اليت يكون دخوهلا يف الكالم كخروجها أي: معىن الصلة

 . اضع( مو 8وقد وردت يف القرآن الكرمي كل ِّه يف ) .يتأثُر النصُّ بذلك
 ال يف الرتكيب )ال أقسُم...( 

 رقم اآلية اسم السورة  األداة  املوضع  م
ََواقِّعِّ النُُّجومِّ  َفًل  1 ُم مبِّ  75 الواقعة  ال أُْقسِّ
ُرونَ  َفًَل   2 َا تـُْبصِّ ُم مبِّ  38 احلاقة  ال أُْقسِّ
ُم بِّرَ  َفًَل   3  40 املعارج  ال ب ِّ اْلَمَشارِّقِّ َواْلَمَغارِّبِّ أُْقسِّ
ُم بِّيَـْومِّ اْلقَِّياَمةِّ  اَل   4  1 القيامة  ال أُْقسِّ
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 [1}اَل أُْقِسُم بِيَـْوِم اْلِقَياَمِة{ ]القيامة: إعراب: 
 إعراهبا الكلمة 

 حرف زائد صلة مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.   ال
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  أقسم

 بيوم 

 : حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.(الباء)
: اسم جمرور حبرف اجلر )الباء( وعالمة جره الكسرة الظاهرة. وهو  (يوم)

 مضاف.
 (.أقسماجلملة من اجلار واجملرور يتعلق ابلفعل )وشبه 

 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. القيامة
 { ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب... . ال أقسممجلة }

 

 
 
 

  

لنـَّْفسِّ اللَّوَّاَمةِّ  َواَل   5 ُم ابِّ  2 القيامة  ال أُْقسِّ
خْلُنَّسِّ  َفًَل   6 ُم ابِّ  15 التكوير  ال أُْقسِّ
لشََّفقِّ  َفًَل   7 ُم ابِّ  16 االنشقاق ال أُْقسِّ
ََذا اْلبَـَلدِّ  اَل   8 ُم ِبِّ  1 البلد ال أُْقسِّ
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 )ال( الزائدة لتأكيد النفي وع الثاين:نال
 هني. : أن ُتسبق بواو، وأن تكون الواو مسبوقة بنفي أو عًلمتها

)ال( النافية غري العاملة زائدة لتأكيد النفي يف عدد من الرتاكيب اللغوية، ويكون ذلك إذا    أتيت
ما جاءين زيٌد  وقعت بعد حرف العطف )الواو( املسبوقة بنفي أو هني، فتجيء مؤكدة له؛ كقولك: )

 . وال عمرٌو(
 عمروٌ  الو ما جاءين زيٌد  عمروٌ  ال جاءين زيٌد 

ألن اجلملة مثبتة، ومل أيتِّ قبل  : عاطفة)ال( 
)ال( حرف عطف، وما بعد )ال( كلمة خمتلفة 

 .عن ما قبل )ال(

هلا:   السابق  النفي  لتأكيد  زائدة  ألن  )ال( 
 اجلملة منفية، وقد أتى قبل )ال( حرف عطف.

: اسم معطوف على )زيد( مرفوع وعالمة  عمرو
 رفعه الضمة الظاهرة. 

 = ال هنا   لعطفاوحرف 

: اسم معطوف على )زيد( مرفوع وعالمة  عمروٌ 
 رفعه الضمة الظاهرة. 

 هنا = الواو العطفوحرف 
 

، ويكون ما (177يف )  أو النهي قبلها يف القرآن الكرمي( زائدة لتأكيد النفي  ال)  وردتوقد  
ويف اجلدول التايل مثال    (،ل  –لن    –غري    –ليس    –ال النافية    –ال الناهية    –ما النافية  قبلها إما: )

 احلاالت مع عدد ورودها يف القرآن الكرمي. لكل حالة من هذه 
 

 عدد الورود ما قبلها  املوضع  م

1  
َلَك   َماَولَئِّنِّ اتَـّبَـْعَت أَْهَواَءُهْم بـَْعَد الَّذِّي َجاَءَك مَِّن اْلعِّْلمِّ  

ري   َواَل مَِّن اَّللَِّّ مِّْن َويلِّ     64 ما  َنصِّ

2  
َا بـََقَرٌة   َتْسقِّي   َواَل َذلُوٌل تُثِّرُي اأْلَْرَض    اَل قَاَل إِّنَُّه يـَُقوُل إِّهنَّ

حلَْق ِّ َفَذحَبُوَها   ْئَت ابِّ َيَة فِّيَها قَالُوا اآْلََن جِّ احْلَْرَث ُمَسلََّمٌة اَل شِّ
 َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلونَ 

 59 ال النافية 
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الشَّْهَر احْلَرَاَم   َواَل ُتِّلُّوا َشَعائَِّر اَّللَِّّ    اَل َي أَيُـَّها الَّذِّيَن َآَمُنوا    3
   اْلَقاَلئِّدَ  َواَل اهْلَْدَي  َواَل 

 14 ال الناهية 

4  
َحَضَر   َولَْيَستِّ  إَِّذا  َحّتَّ  السَّي َِّئاتِّ  يـَْعَمُلوَن  لِّلَّذِّيَن  التـَّْوبَُة 

الَّذِّيَن ََيُوتُوَن َوُهْم   َواَل َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل إِّن ِّ تـُْبُت اآْلََن  
 ُكفَّاٌر أُولَئَِّك أَْعَتْداَن هَلُْم َعَذااًب أَلِّيًما

 14 ليس

ْم    5 َعَلْيهِّ أَنـَْعْمَت  الَّذِّيَن  رَاَط  ْم    َغرْيِّ صِّ َعَلْيهِّ  َواَل اْلَمْغُضوبِّ 
 11 غري  الضَّال ِّنيَ 

لَّتَـُهمْ  َواَل تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد  َوَلنْ   6  8 لن النََّصاَرى َحّتَّ تـَتَّبَِّع مِّ

 ملَْ إِّنَّ الَّذِّيَن َآَمُنوا مُثَّ َكَفُروا مُثَّ َآَمُنوا مُثَّ َكَفُروا مُثَّ اْزَداُدوا ُكْفرًا    7
ُ لِّيَـْغفَِّر هَلُْم   7 مل لِّيَـْهدِّيـَُهْم َسبِّياًل  َواَل َيُكنِّ اَّللَّ
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 املبحث الثالث 
 العاطلة)ال( النافية 
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 الثالث املبحث 
 النافية العاطلة )ال( 

 .النحو العربالنفي يف  أدواتأواًل: 
بكل أنواعها من أكثر أدوات النفي وروًدا يف القرآن الكرمي، وقد بلغ عدد مواضعها  (  اللعلَّ )

، وحروف  -عاملة وغري عاملة    –( موضًعا جاءت فيه انفية  1323( موضًعا، منها: )1732فيه )
 – ملَّا النافية   –كًلَّ   – ليس  –ِإْن   –لن  –ل  – ما النافية  –ال وهي: )النفي يف اللغة العربية تسعة 

 ل لكل أداة من هذه األدوات:  اوهذا جدول فيه مث (.الت
 أدوات النفي يف النحو العرب 

 األداة  املوضع  م
اسم 
 السورة 

 رقم اآلية

تـُْنذِّْرُهْم    1 ْم أَأَْنَذْرََتُْم أَْم مَلْ   اَل إِّنَّ الَّذِّيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيهِّ
ُنونَ   6 البقرة  ال يـُْؤمِّ

 9 البقرة  النافية  ما ََيَْدُعوَن إِّالَّ أَنـُْفَسُهمْ  َوَما  2

ْن    3
تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتَـُّقوا النَّاَر الَّيتِّ َوُقوُدَها النَّاُس   ملَْ فَإِّ

 24 البقرة  مل َواحلَِّجارَُة أُعِّدَّْت لِّْلَكافِّرِّينَ 

تـَْفَعُلوا فَاتَـُّقوا النَّاَر الَّيتِّ َوُقوُدَها النَّاُس   َوَلنْ فَإِّْن مَلْ تـَْفَعُلوا    4
 24 البقرة  لن َواحلَِّجارَُة أُعِّدَّْت لِّْلَكافِّرِّينَ 

َها َحافِّظٌ   إِّنْ   5  4 الطارق إِّنْ  ُكلُّ نـَْفس  َلمَّا َعَليـْ
 272 البقرة  ليس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلكِّنَّ اَّللََّ يـَْهدِّي َمْن َيَشاءُ  لَْيسَ   6
 23 عبس كالَّ  َلمَّا يـَْقضِّ َما أََمَرهُ  َكالَّ   7
 23 عبس النافية  ملَّا يـَْقضِّ َما أََمَرهُ  َلمَّاَكالَّ   8
نَي َمَناص    َواَلتَ فـََناَدْوا   9  3 ص التَ  حِّ
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 النافية وال الناهيةالفرق بني ال : اثنًيا
 ال الناهية  ال النافية 
 ، تعمل اجلزم يف املضارع بعدها.عاملة  عاطلة 

 ال الناهية )طلبية(. ال النافية )خربية( 
و)الفعًلن: املاضي األمساء أييت بعدها 

 .واملضارع(
 .الفعل املضارعأييت بعدها 

 املضارع بعدها. جتزم  ال تؤثر يف األمساء وال األفعال بعدها 
 ال تكذبْ  : ال يكذُب املؤمُن.لألفعالمثال  

َعَواٌن  ِبْكرٌ َوال  فَاِرضٌ إهنا بـََقَرٌة ال  :لألمساءمثال  
  بني ذلك. 

وإذا جاءت )ال( وبعدها  كل )ال( جاء بعدها )اسم( فال تكون حرفًا للنهي أبًدا.قاعدة: 
 هذا الفعل جمزوًما فإهنا تكون )ال( الناهية.فعل، فقد يكون هلا أكثر من نوع، ولكن إذا جاء 

 
 [6]األعلى:  {}َسنـُْقرُِئَك َفًَل تـَْنَسىإعراب }ال تنسى{ من قوله: 

 اإلعراب األول
 إعراهبا الكلمة 

 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. هنيحرف   ال

العلة، واأللف   تنسى  بـ )ال( وعالمة جزمه حذف حرف  الظاهرة  مضارع جمزوم 
 أمامنا رمست من ابب مراعاة الفواصل. 

 اإلعراب الثاين
 إعراهبا الكلمة 

 حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ال
 مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف للتعذر. تنسى 
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 مبدوء بتاء.  مرفوع )ال( النافية وبعدها مضارع: اثلثًا
 ذلك:ومن أمثلة  

 

 
 

 املنفي بـ )ال( النافية غري العاملة يف القرآن الكرمي :  رابًعا
موضًعا، وتنوع املنفي بعدها على   981يف    الكرمي( النافية غري العاملة يف القرآن  ال قد وردت ) 

 ثالثة أقسام، كالتايل: 
 ( موضًعا. 913( النافية للفعل املضارع، وعدد مواضعها )ال) -
 .  (ستة )( النافية للفعل املاضي، وعدد مواضعها ال) -
 ( موضًعا.  62( النافية لالسم، وعدد مواضعها )ال) -

 
  

 رقم اآلية اسم السورة  املوضع  م
 30 البقرة  اَل تـَْعَلُمونَ قَاَل إِّن ِّ أَْعَلُم َما   1
ًئا َواتَـُّقوا يـَْوًما   2  48 البقرة  اَل جَتْزِّي نـَْفٌس َعْن نـَْفس  َشيـْ
 76 البقرة  أََفاَل تـَْعقُِّلونَ   3
 80 البقرة  َما اَل تـَْعَلُمونَ أَْم تـَُقولُوَن َعَلى اَّللَِّّ   4

5  
يثَاَق َبينِّ إِّْسرَائِّيَل   ْلَوالَِّدْينِّ   اَل تـَْعُبُدوَن إِّالَّ اَّللََّ َوإِّْذ َأَخْذاَن مِّ َوابِّ

 83 البقرة  إِّْحَساانً 

يثَاَقُكْم    6  اَل َتْسفُِّكوَن دَِّماءَُكْم َواَل ُُتْرُِّجوَن أَنـُْفَسُكمْ َوإِّْذ َأَخْذاَن مِّ
 مِّْن دَِّيرُِّكْم مُثَّ أَقْـَرْرمُتْ َوأَنـُْتْم َتْشَهُدونَ 

 84 البقرة 
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 )ال( النافية للفعل املضارع. -1
 املضارع بعدها على ثالثة أنواع: )صحيح اآلخر ومعتل اآلخر ومن األمثلة اخلمسة(. قد ورد

   صحيح اآلخر:  -
 [32}اَل ُيُِبُّ اْلَكاِفرِيَن{ ]آل عمران: إعراب: 

 إعراهبا الكلمة 
 حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.   ال

الضمة   ُيب رفعه  وعالمة  مرفوع  مضارع  مسترت  فعل  ضمري  والفاعل  الظاهرة. 
 جوازًا تقديره )هو(. 

ألنه مجع مذكر   ؛مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة  الكافرين 
 سامل. 

 

 
 

 : اآلخر معتل  -
 [.10]األحقاف:  {اَل يـَْهِدي اْلَقْومَ إعراب: }

 إعراهبا الكلمة 
 حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.   ال

. والفاعل املقدرة على الياء للثقل فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة   يهدي
 ضمري مسترت جوازًا تقديره )هو(. 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. القوم 
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 .اَل يـَْرُجونَ من األمثلة اخلمسة: ما   -
 [. 104]النساء:  {}اَل يـَْرُجونَ إعراب: 

 إعراهبا الكلمة 
 حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.   ال

 يرجون
ألنه من   Pفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة 

: ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف اجلماعة  واواألمثلة اخلمسة.  
 حمل رفع فاعل.

 
 

 )ال( النافية للفعل املاضي.  -2
 [31{ ]القيامة: َواَل َصلَّى  َصدَّقَ }َفًَل 

 إعراهبا الكلمة 
 حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.   ال

 فعل ماض  مبين على الفتح الظاهر، وفاعله مسترت جوازًا تقديره هو.  صدق

 
 

 )ال( النافية لًلسم -3
 [38]البقرة:  {َخْوٌف َعَلْيِهمْ }َفًَل  إعراب: 

 إعراهبا الكلمة 
 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.حرف نفي  ال

( يتعلق ابخلرب  عليهممبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، شبه اجلملة ) خوفٌ 
 احملذوف.  

 



 كتاب شرح أنواع )ال( يف النحو العرب 
 أتليف/ حممد مكاوي 

 

 
39 

 
 
 
  
 
 
 
  

 
 

 الثاينلفصل ا
 )ال( العاملة
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 متهيد
 يف النحو العرب  العاملة  أنواع )ال( جدول

 )ال( العاملة
 الناسخة  جازمة 

 بليسال املشبهة  ال النافية للجنس جتزم املضارع بعده 

( يف ال الناهيةوردت )
 409 القرآن الكرمي يف

 .موضع

وردت )ال النافية للجنس(  
 موضًعا  130يف 

يف القرآن الكرمي  د مل تر 
 . حسب ترجيحناعلى 
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 املبحث األول
 )ال( الناهية
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 املبحث األول
 )ال( الناهية

 .تعمل اجلزم يف املضارع بعدها: ال الناهية

 أواًل: معىن اجلزم:  
حركة آخر الفعل : )حنذف  االصطًلح النحوي (، ويف  احلذف أو القطع)معناه  :  يف اللغة  اجلزم

املضارع املعرب إن كان صحيح اآلخر، حنذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر ابأللف أو الواو أو  
 .  (الياء، أو حنذف النون إن كان الفعل من األمثلة اخلمسة 

 

 
 

 
 اثنًيا: عًلمات اجلزم: 

 . )صحيح اآلخر( : السكون -1
 حذف النون(.  –)حذف حرف العلة  : احلذف -2
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  ملَّا   – مل    –إذما الشرطية    –ستة أحرف ال سابع هلا: )إِّْن الشرطية اجلازمة    اثلثًا: حروف اجلزم:
 ما جيزم فعاًل واحًدا، وما جيزم فعلني. :  وتنقسم هذه احلروف قسمني  ال الناهية(.  –الم األمر    –النافية  

 
 ما جيزم فعلني جيزم فعًًل واحًدا ما 

4 2 
 إذما -إِّْن الشرطية اجلازمة  ال الناهية  –الم األمر  –النافية  ملَّا –مل 

 
 

 رابًعا: الصيغة اإلعرابية:  
 إذا كانت هذه احلروف حروف جزم، فإن الصيغة اإلعرابية هلا؛ كالتايل. 

 اإلعراب.: حرف شرط جازم مبين على السكون ال حمل له من ِإنْ 
 : حرف شرط جازم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.إذما

 : حرف نفي وجزم وقلب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ل
 : حرف نفي وجزم وقلب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.مضارع +  ملَّا

 إلعراب. : حرف جزم مبين على الكسر أو السكون ال حمل له من االم األمر 
 : حرف هني وجزم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ال الناهية
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 خامًسا: مثال معرب. 
 إْن تذاكر تنجحْ 

 : حرف شرط جازم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  إنْ 
 تقديره أنت.: فعل مضارع جمزوم بـ )إن( وعالمة جزمه السكون والفاعل ضمري مسترت وجواًب تذاكر 
 : فعل مضارع جمزوم بـ )إن( وعالمة جزمه السكون. والفاعل ضمري مسترت وجواًب تقديره أنت.تنجح

 
 

 سادًسا: اجلزم ال يكون إال يف األفعال املضارعة املعربة.  
فال يوصف املاضي أبنه جمزوم وال األمر أبنه جمزوم وال االسم أبنه جمزوم وال احلرف أبنه جمزوم.  

 يوصف ابجلزم إال املضارع املعرب، أما املضارع املبين إن سبق جبازم  فإنه يكون يف حمل جزم.فال 

 
 

 مضارع مبين يف حمل جزم  مضارع معرب جمزوم 
 النساُء مل يْكتْْبَ دروسَهنَّ  البنت مل تكتْب درًسا 

: حرف نفي وجزم وقلب مبين على السكون  ل
 ال حمل له من اإلعراب.  

وعالمة  (تكتب) )مل(  بـ  جمزوم  مضارع  فعل   :
 جزمه السكون. 

على  (ل) مبين  وقلب  وجزم  نفي  حرف   :
 السكون ال حمل له من اإلعراب. 

على  يكتْبَ  مبين  مضارع  فعل  )يكتب(   :
جزم.   حمل  يف  النسوة  بنون  التصاله  السكون 

على ة النسو   نون) مبين  متصل  ابرز  ضمري   )
 الفتح يف حمل رفع فاعل. 
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 سابًعا: تقسيم حروف اجلزم.
 مشرتك  متغري  اثبت 

: حرف نفي وجزم وقلب مبين  ل
من  له  حمل  ال  السكون  على 

 اإلعراب. 
مبين  إذما جازم  شرط  حرف   :

من  له  حمل  ال  السكون  على 
 اإلعراب. 

 :  الم األمر 
)الالمات تكون من احلروف  

 املتغرية(. 
 : ال الناهية

 )ال تكون متغرية(. 
 : ِإنْ 

 )تكون متغرية(. 

االسم ملَّا بني  تشرتك   :
 واحلرف. 

 
 الفرق بني )ال( الناهية و)ال( النافية.اثمًنا: 

 الناهية ال  ال النافية 
 ، تعمل اجلزم يف املضارع بعدها.عاملة  .عاطلة 

 ال الناهية )طلبية(. ال النافية )خربية( 
و)الفعًلن: املاضي األمساء أييت بعدها 

 .واملضارع(
 .الفعل املضارعأييت بعدها 

 جتزم املضارع بعدها.  ما بعدها.ال تؤثر في
 ال تكذبْ  املؤمُن.: ال يكذُب لألفعالمثال  

َعَواٌن  ِبْكرٌ َوال  فَاِرضٌ إهنا بـََقَرٌة ال  :لألمساءمثال  
  بني ذلك. 

( وبعدها ال وإذا جاءت ) ( فال تكون حرفًا للنهي أبًدا.اسم( جاء بعدها )الكل )قاعدة: 
 الناهية. ( الفعل، فقد يكون هلا أكثر من نوع، ولكن إذا جاء هذا الفعل جمزوًما فإهنا تكون )
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 إحصائيات: 
 موضع، كالتايل:( 409)ال( الناهية يف القرآن الكرمي كل ِّه يف ) تورد

 لنهي الغائب  لنهي املخاطب
لنهي املخاطب 

 أو الغائب 
 إلفادة االلتماس  إلفادة الدعاء

 8 18 29 موضًعا  24 موضًعا  330

  {َتْكُفرْ َفاَل }
 [. 102]البقرة: 

}َوْليَـتَّقِّ اَّللََّ َربَُّه 
ْنهُ  يـَْبَخسْ َواَل   مِّ

ًئا  .{َشيـْ
 [ 282]البقرة: 

  يـَُغرَّنَّكَ }اَل 
تـََقلُُّب الَّذِّيَن  

 َكَفُروا يفِّ اْلبِّاَلدِّ{
 [ 196]آل عمران: 

  تـَُؤاِخْذنَ َربَـَّنا اَل  }
يَنا أَْو   إِّْن َنسِّ
 َأْخطَْأاَن{  

 [ 286]البقرة: 

  تـَْقتُـُلوا}اَل 
يُوُسَف َوأَْلُقوُه يفِّ 

ب ِّ   {َغَياَبتِّ اجلُْ
 [ 10]يوسف: 

 ال: حرف هني وجزم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.
فعل تكفر   :

بـ   جمزوم  مضارع 
)ال( وعالمة جزمه 

 السكون. 

فعل :  يبخس
بـ   جمزوم  مضارع 
)ال( وعالمة جزمه 

 السكون. 

مضارع يغرنَّ   :
الفتح   على  مبين 

بنون  التصاله  
يف    التوكيد املباشرة

: والنون ،  حمل جزم
حرف يد  للتوك

مبين على الفتح ال  
من  له  حمل 

 .اإلعراب

فعل تؤاخذ  :
بـ   جمزوم  مضارع 
)ال( وعالمة جزمه 

 السكون. 

فعل تقتلوا  :
بـ   جمزوم  مضارع 
)ال( وعالمة جزمه 
ألنه  النون  حذف 
األمثلة   من 

 اخلمسة.

 
 اخلمسة؟هل األفعال اخلمسة هي األمثلة 

اخلمسة، ألهنا صفات نعم.    إلجابة: ا  األفعال  ال  اخلمسة  األمثلة  نستخدم  أن  األوىل  ولكن 
وليست مخسة أفعال على وجه احلصر. فكلُّ فعل  مضارع اتصل بواو مجاعة أو ألف اثنني أو يء خماطبة 

 فهو من األمثلة اخلمسة.  
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 املبحث الثاين
 للجنس)ال( النافية 
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 الثايناملبحث 
 )ال( النافية للجنس 

 أواًل: معناها.
: )ال( النافية للجنس، أي أهنا تنفي معىن اخلرب عن مجيع أفراد جنس امسها على سبيل معىن 

 االستغراق ال على سبيل االحتمال؛ ألن نفيها يستغرق جنس امسها كله من معىن اخلرب.

 
 اثنًيا: عملها.

للجنس ليست من أخوات )إنَّ( وإن كانت تعمل عملها، فتنصب املبتدأ ويسمى )ال( النافية   
 امسها وترفع اخلرب ويسمى خربها.

 
 .ا: تكوينهااثلثً 

 خربها امسها ال
حرف انف  للجنس مبين  

على السكون ال حمل له من 
 اإلعراب.

شبيه  –مضاف  –مفرد )
 (.ابملضاف

يف الغالِب يكون حمذوفًا  
 .( موجود )تقديره كلمة  

املفرد  النافية  االسم  ال  اسم   :
للجنس مبين على... يف حمل 

 نصب. 
:  الشبيه ابملضاف  –املضاف  

اسم ال النافية للجنس منصوب 
 وعالمة نصبه... 

( النافية للجنس  الوخرب )
( تقديره  يف الغالبِ حمذوف )

 (. موجود كلمة )
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   رابًعا: ورودها يف القرآن الكرمي.
( موضًعا، وخرب )ال( يكون حمذوفًا  130النافية للجنس يف القرآن الكرمي كله يف ) )ال(    تورد 

( مواضع  3( موضًعا أييت بعد االسم جار وجمرور يتعلق ابخلرب احملذوف، و) 77( موضًعا، ويف )47يف )
ظرفًا أو جارًا   (ال)  اسم( مواضع حيتمل أن يكون ما بعد  3أييت ظرف يتعلق ابخلرب احملذوف، ويف )

 .  مًعاألهنما موجودانِّ  وجمرورًا يتعلق ابخلرب احملذوف
 

اسم )ال( يف القرآن الكرمي 
 كله

 خرب )ال( يف القرآن الكرمي كله

يف القرآن  اسم )ال( ورد 
ومل أيتِّ الكرمي كله امسًا مفرًدا 

 .مضافًا وال شبيًها ابملضاف

 ل يرد امسًا صرًُيا يف القرآن الكرمي كله وإمنا ورد كالتايل 
 ابخلرب احملذوف شبه مجلة تتعلق  حمذوف

من اجلار  
 ظرف  واجملرور 

حيتمل أن 
يكون ظرفًا 

أو جارًا  
 وجمرورًا 

 مواضع 3 مواضع 3 موضًعا 77 موضًعا 47 موضًعا 130
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 خامًسا: اسم )ال( املفرد.  
 . ما ليس مبضاف وال شبيه ابملضاف: )ال( املفرد املقصود ابسم  

 يُنصب به يف حمل نصب.  يكون مبنًيا على ما  : واسم )ال( املفرد 
 ؛ كالتايل:نريد إيضاحها وهنا ثالثة أمور

 األمر األول: مصطلح )املفرد( يف أبواب النحو العرب.  

 مقابل املثىن واجلمع املفرد 
ة وشبه لممقابل اجلاملفرد 

 اجلملة
مقابل املضاف املفرد 

 ابملضاف  هوالشبي

 : رجل. رد مف
.مثىن  : رجالنِّ
 .: رجالمجع

 حممٌد جمتهٌد.: فرد اخلرب امل
 جيتهُد.: حممد اخلرب اجلملة

اجلملة شبه  يف اخلرب  حممد   :
.  الفصلِّ

.: ال طالَب يف الفاملفرد   صلِّ
يف املضاف علم   طالَب  ال   :
.  الفصلِّ
طالًبا  ابملضاف  الشبيه ال   :

.  علًما يف الفصلِّ

 
 األمر الثاين: تكوين اجلملة اليت فيها اسم )ال( املفرد

 ال
اسم نكرة مبين على ما  
 ينصب به يف حمل نصب

  –تقديره )موجود خربه حمذوف 
 موجودة( 

 فيه ريبَ  ال

انف    حرف 
للجنس مبين على 
السكون ال حمل له  

 من اإلعراب.

مبين    (ال النافية للجنس)  اسم
 . على الفتح يف حمل نصب

: حرف جر مبين على السكون ال حمل يف
: ضمري ابرز متصل اهلاءله من اإلعراب.  

مبين على الكسر يف حمل جر اسم جمرور 
من اجلار    وشبه اجلملة  .اجلر )يف(حبرف  

تقديره  )ال(  خرب    واجملرور يتعلق مبحذوف  
 (. موجود )
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 األمر الثالث: عًلمات نصب األمساء. 
 الكسرة  الياء  الفتحة 
 مجع مؤنث سامل  مثىن  مجع مذكر سامل  املفرد 

 ال طالبنِي كسوالنِ  ال مؤمننَي كاذبون ريبَ ال 
ال طالبات يف 

 الفصلِ 
مبين على الفتح يف  

 حمل نصب 
مبين على الياء يف 

 حمل نصب  
مبين على الياء يف حمل 

 نصب  
مبين على الكسر 

 يف حمل نصب
 

 
 

 . القاعدة القرآنية يف هذا البابسادًسا: 
 

 إعراهبا الكلمة 
 اإلعراب.حرف انف  للجنس مبين على السكون ال حمل له من  ال

 مبين على الفتح يف حمل نصب. (ال)اسم  ريبَ 
 تقديره يف الغالبِّ كلمة )موجود(. )ال( بعده يتعلق مبحذوف خرب   وشبه اجلملة
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 شروط ال النافية للجنس:سابًعا: 
 يف اجلدول التايل إيضاح لشروط )ال( النافية للجنس ابلتفصيل.  

 

 شروط )ال( النافية للجنس

 الشروط  م
حتققت مثال 

 فيه الشرط 
َذلَِّك اْلكَِّتاُب  أن أييت بعدها مجلة امسية )مبتدأ وخرب(.  1

فِّيهِّ  اَل َرْيبَ 
  2 ُهًدى لِّْلُمتَّقِّنيَ 

 .أن يكون امسها وخربها نكرتني
وإمنا  للجنس  انفية  تكن  مل  فإن دخلت  معرفة،  تدخل )ال( على  فال 

َبِغي هَلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمرَ ﴿عاطلة كقوله:    [.40﴾ ]يس:  اَل الشَّْمُس يـَنـْ
 . ال حُيذف امسها، ولكن يكثر حذف خربها مع اسم ال املفرد  3

4  

 .أال ُتكرر؛ فإْن ُكررت جاز إعماهلا وجاز إمهاهلا
 . [197]البقرة:  ﴾َفًَل رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل يف احلَْجِّ ﴿

: حرف انف  للجنس مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  ال
( حمذوف  الوخرب )  مبين على الفتح يف حمل نصب.  (ال): اسم  رفث

 . ( موجود )وتقديره كلمة 
 .[254]البقرة:  ﴾َشَفاَعةٌ اَل بـَْيٌع ِفيِه َواَل ُخلٌَّة َواَل ﴿

 : حرف نفي عاطل مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.ال
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. وشبه اجلملة من اجلار   بيع: 

 (.موجود ، تقديره كلمة )للمبتدأ ( يتعلق خبرب حمذوففيهواجملرور ) 

5  
  أال يفصل بينها وبني امسها فاصل.

]يس:    ﴾اَل ِفيَها َغْولٌ ﴿وقد فصل فاصل بني امسها وخربها يف قوله:  
47] 
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 أنواع اسم )ال النافية للجنس(. : اثمًنا
 اسم ال النافية للجنس

 شبيه ابملضاف مضاف   مفرد 
 معرب مبين 

يف الغالبِّ اخلرب يكون حمذوفًا  
 املمكن أن يُنونمن  ال يُنون  وتقديره كلمة موجود

 ال ريب فيه 
 ال طالًبا علًما كسولٌ  ال طالَب علٍم كسولٌ  أي: ال ريب موجود فيه.

مبين على ما ينصب  (ال)اسم 
 النافية للجنس منصوب وعالمة نصبه...  (ال)اسم  به يف حمل نصب.

مبين    ال:  ال مؤمنني كاذبون للجنس  انف   حرف 
من   له  حمل  ال  السكون  على 

 اإلعراب.
اسم  طالب منصوب   ( ال): 

الظاهرة،  الفتحة  نصبه  وعالمة 
 وهو مضاف. 

جمرور علم إليه  مضاف   :
 وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  

خرب  كسول مرفوع   (ال): 
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 

مبين    ال:  للجنس  انف   حرف 
من   له  حمل  ال  السكون  على 

 إلعراب.ا
اسم  طالًبا منصوب   (ال): 

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 
: مفعول به السم الفاعل  علًما

( منصوب طالًباالعامل   )
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 

خرب  كسول مرفوع   (ال): 
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 

النافية    (ال)اسم  مؤمنني:  
للجنس مبين على الياء يف حمل 

 نصب. 

 

 
  



 كتاب شرح أنواع )ال( يف النحو العرب 
 أتليف/ حممد مكاوي 

 

 
54 

 من أمثلة ورود )ال( النافية للجنس يف القرآن الكرمي.: ااتسعً 

 اسم السورة  خرب ال اسم ال املوضع  م
رقم  
 اآلية 

 2 البقرة  موجودٌ  ريبَ  فِّيهِّ ُهًدى لِّْلُمتَّقِّنَي  اَل َرْيبَ َذلَِّك اْلكَِّتاُب   1

ُسْبَحاَنَك    2 عِّْلمَ قَالُوا  َما    اَل  إِّالَّ  َعلَّْمتَـَنا  لََنا 
 32 البقرة  موجودٌ  علمَ  إِّنََّك أَْنَت اْلَعلِّيُم احلَْكِّيمُ 

3  

ا بـََقَرٌة ال َذُلوٌل تُثِّرُي اأْلَْرَض  قاَل إِّنَُّه يـَُقوُل إِّهنَّ
َيةَ َوال َتْسقِّي احْلَْرَث ُمَسلََّمٌة   فِّيها قالُوا   ال شِّ

كاُدوا  َوما  َفَذحَبُوها  حلَْق ِّ  ابِّ ْئَت  جِّ اآْلَن 
 يـَْفَعُلونَ 

 71 البقرة  موجودة شية 

4  
إِّنَّ الصَّفا َواْلَمْرَوَة مِّْن َشعائِّرِّ اَّللَِّّ َفَمْن َحجَّ  

َعَلْيهِّ َأْن َيطَّوََّف    َفال ُجناحَ اْلبَـْيَت أَوِّ اْعَتَمَر  
 ِبِِّّما َوَمْن َتَطوََّع َخرْيًا فَإِّنَّ اَّللََّ شاكٌِّر َعلِّيمٌ 

 158 البقرة  موجود جناح 

5  
ٌد   واحِّ إِّلٌه  إِّلهَ َوإِّهلُُكْم  الرَّْْحُن   ال  ُهَو  إِّالَّ 

يمُ   إلهَ  الرَّحِّ
معبوٌد 

 163 البقرة  حبق 

6  
َم َوحلََْم اخلِّْنزِّيرِّ  َتَة َوالدَّ اْلَميـْ َعَلْيُكُم  ا َحرََّم  إِّمنَّ
َوما أُهِّلَّ بِّهِّ لَِّغرْيِّ اَّللَِّّ َفَمنِّ اْضطُرَّ َغرْيَ ابغ   

يمٌ  َفالَوال عاد    إِّمْثَ َعَلْيهِّ إِّنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرحِّ
 173 البقرة  موجود إمثَ 

َفَمْن خاَف مِّْن ُموص  َجنَـًفا أَْو إِّمْثًا فََأْصَلَح    7
نَـُهْم  يمٌ  َفالبـَيـْ  182 البقرة  موجود إمثَ  إِّمْثَ َعَلْيهِّ إِّنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرحِّ

8  
َنٌة َوَيُكوَن الد ِّيُن  َوقاتُِّلوُهْم َحّتَّ ال َتُكوَن فِّتـْ

 ُعْدواَن إِّالَّ َعَلى الظَّالِّمِّنيَ   َفالَّللَِِّّّ فَإِّنِّ انـْتَـَهْوا  
 193 البقرة  موجودٌ  عدوانَ 
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9  
فِّيهِّنَّ  فـََرَض  َفَمْن  َمْعُلوماٌت  َأْشُهٌر  احلَْجُّ 

َرَفثَ احلَْجَّ   يفِّ   َفال  داَل  جِّ َوال  ُفُسوَق  َوال 
 احلَْج ِّ 

 197 البقرة  موجود رفث 

10  
م  َمْعُدودات  َفَمْن تـََعجََّل  َواذُْكُروا اَّللََّ يفِّ َأيَّ

يـَْوَمنْيِّ   إِّمْثَ    َفال إِّمثَْ يفِّ  َعَلْيهِّ َوَمْن أَتَخََّر َفال 
 َعَلْيهِّ لَِّمنِّ اتَّقى َواتَـُّقوا اَّللََّ 

 203 البقرة  موجود إمثَ 

11  

ْفُتْم َأالَّ يُقِّيما ُحُدوَد اَّللَِّّ    َفال ُجناحَ فَإِّْن خِّ
َعَلْيهِّما فِّيَما افْـَتَدْت بِّهِّ تِّْلَك ُحُدوُد اَّللَِّّ َفال  
تـَْعَتُدوها َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّّ فَأُولئَِّك ُهُم 

 الظَّالُِّمونَ 

 229 البقرة  موجود جناح 

12  
فَإِّْن طَلََّقها َفال ُتِّلُّ َلُه مِّْن بـَْعُد َحّتَّ تـَْنكَِّح  

َعَلْيهِّما َأْن  َفال ُجناَح  َزْوًجا َغرْيَُه فَإِّْن طَلََّقها  
 َيرَتاَجعا إِّْن ظَنَّا َأْن يُقِّيما ُحُدوَد اَّللَِّّ 

 230 البقرة  موجود جناح 

13  

نـُْهما َوَتشاُور   فَإِّْن أَرادا فِّصااًل َعْن َتراض  مِّ
ُعوا   َفال ُجناحَ  َعَلْيهِّما َوإِّْن أََرْدمُتْ َأْن َتْسرَتْضِّ

ما  َسلَّْمُتْم  إِّذا  َعَلْيُكْم  ُجناَح  َفال  أَْوالدَُكْم 
ْلَمْعُروفِّ َواتَـُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ  ُتْم ابِّ آتـَيـْ

ا تـَْعَمُلونَ  ريٌ مبِّ   َبصِّ

 233 البقرة  موجود جناح 

14  

َمَعُه قالُوا    ال فـََلمَّا جاَوزَُه ُهَو َوالَّذِّيَن آَمُنوا 
الُوَت َوُجُنودِّهِّ قاَل الَّذِّيَن   طاَقةَ  لََنا اْليَـْوَم جبِّ

قَلِّيَلة   فَِّئة   مِّْن  اَّللَِّّ َكْم  ُمالُقوا  ُْم  َأهنَّ َيظُنُّوَن 
 َغَلَبْت فَِّئًة َكثِّريًَة ِبِِّّْذنِّ اَّللَِّّ 

 249 البقرة  موجودة طاقةَ 

15    ُ َنٌة   إِّلهَ   الاَّللَّ إِّالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم ال أَتُْخُذُه سِّ
معبود  إله َوال نـَْوٌم َلُه ما يفِّ السَّماواتِّ َوما يفِّ اأْلَْرضِّ 

 255 البقرة  حبق 
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َمْن َذا الَّذِّي َيْشَفُع عِّْنَدُه إِّالَّ ِبِِّّْذنِّهِّ يـَْعَلُم ما 
ْم َوما َخْلَفُهْم َوال حيِّيطُوَن بَِّشْيء   َبنْيَ أَْيدِّيهِّ

إِّالَّ   عِّْلمِّهِّ  يُُّه مِّْن  ُكْرسِّ َع  َوسِّ شاَء  ا  مبِّ
ْفظُُهما َوُهَو  السَّماواتِّ َواأْلَْرَض َوال يـَُؤُدُه حِّ

 ( 255اْلَعلِّيُّ اْلَعظِّيُم )

16  

َ الرُّْشُد مَِّن اْلَغي ِّ  إِّْكراهَ  ال يفِّ الد ِّينِّ َقْد تـََبنيَّ
فـََقدِّ  َّللَِّّ  ابِّ َويـُْؤمِّْن  لطَّاُغوتِّ  ابِّ َيْكُفْر  َفَمْن 

ْلُعْرَوةِّ اْلُوْثقى   ُ   الاْسَتْمَسَك ابِّ اْنفِّصاَم هَلا َواَّللَّ
 مسِّيٌع َعلِّيمٌ 

 256 البقرة  موجود إكراه 

17  

َعَلى  َْحَْلَتُه  إِّْصرًا َكما  َعَلْينا  َربَّنا َوال َُتْمِّْل 
ْلنا ما    طاَقةَ   الالَّذِّيَن مِّْن قـَْبلِّنا رَبَّنا َوال ُُتَم ِّ

أَْنَت  َواْرَْحْنا  لَنا  َواْغفِّْر  َعنَّا  َواْعُف  بِّهِّ  لَنا 
 َمْوالان فَاْنُصْران َعَلى اْلَقْومِّ اْلكافِّرِّينَ 

 286 البقرة  موجودة طاقة 

فِّيهِّ إِّنَّ    َرْيبَ   الَربَّنا إِّنََّك جامُِّع النَّاسِّ لِّيَـْوم     18
 اَّللََّ ال َُيْلُِّف اْلمِّيعادَ 

 9 آل عمران  موجود ريبَ 

19  
لِّيَـْوم    مَجَْعناُهْم  إِّذا  فِّيهِّ   َرْيبَ   الَفَكْيَف 

ال  َوُهْم  ما َكَسَبْت  نـَْفس   َوُوف َِّيْت ُكلُّ 
 (25يُْظَلُموَن )

 25 آل عمران  موجود ريبَ 
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 املبحث الثالث 
 العاملة عمل ليس)ال( 
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 الثالث املبحث 
 )ال( العاملة عمل ليس

 
 أواًل: األحرف املشبهة بليس

األحرف املشبهة بليس أي العاملة عمل ليس، فهي تدخل على اجلملة االمسية فرتفع املبتدأ  
ما احلجازية   –، وعددها أربعة ال خامس هلا، وهي: )الَت  ويسمى امسها وتنصب اخلرب ويسمى خربها

 إن النافية املشبهة بليس(، كما يف اجلدول التايل: –ال النافية املشبهة بليس  –
 ِإْن املشبهة بليس ال املشبهة بليس ما احلجازية التَ 

يف   وردت مرة واحدة
 قرآن الكرمي ال

يف القرآن   وردت كثريًا
 الكرمي 

آن  يف القر  مل ترد
 الكرمي 

يف القرآن   مل ترد
 الكرمي 

 : مشرتك (ما) حرف اثبت
 نوًعا(. 12)

 : متغري (ال)
 أنواع(.  6)

 : متغري (ِإنْ )
 أنواع(.  4)
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 األحرف املشبهة بليس شروط اثنًيا: 

 

  

 كلها   املشبهة بليس ألحرفعامة لشروط 
   أن أييت بعدها مجلة امسية )مبتدأ وخرب(.  1
2  .)  .رسول إال حممٌد  مامثال جمليء )إال( بعد )ما(:  أال يُنقض نفيها بـ )إِّالَّ

3  

 .خربها على امسها أال يتقدم 
 حممٌد × جمتهًداما 
 حممٌد × جمتهًدا إنْ 

 . ما حممد كسواًل )صحيح(
 (. ليسأن تكون هذه احلروف مبعىن )  4

 ـ )الت(.شروط خاصة ب
 .ن يكون امسها وخربها من ظروف الزمانأ -
   .أن يظهر يف النص ِّ االسم أو اخلرب -

 

(. – [3]ص:  ﴾َواَلَت ِحنَي َمَناصٍ ﴿  )والت ساعَة مندم 
.الساعُة ساعَة الت و  -مناص    احلنُي حنيَ الت   مندم 

 : حرف مشبه بليس مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. الت
  الظاهرة، وهو مضاف.منصوب وعالمة نصبه الفتحة  (الت): خرب ساعة –حني 
 حمذوف وجواًب يف هذه اجلملة.   (الت)واسم 

 : مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.مندم –مناص 
 جازية.احل  (الـ )شروط خاصة ب

 .أن يكون امسها وخربها نكرتني -
 يكون امسها معرفة.أن   (ابن جينـ )وقد جوز بعض العلماء ك
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 ال النافية املشبهة بـ )ليس( يف القرآن الكرميرابًعا: 
مل ترد يف القرآن الكرمي على حسب إحصائنا، ألن كل ما جيوز أن يُطلق عليه )ال( عاملة  

  عاطلة. انفية عمل )ليس( فيمكننا أن نقول أبهنا )ال( 
 

 
 

  

 ( احلجازيةشرط خاص بـ )ما

 

 أال أييت بعدها )إن( الزائدة.  
 ما إِن احلقُّ مغلوب.

 : حرف نفي عاطل مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  ما
 : حرف زائد للتوكيد مبين على السكون املقدر اللتقاء الساكنني ال حمل له من اإلعراب. إن

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. احلق
 .: خرب للمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةمغلوب
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 خامًسا: الفرق بني )ال( النافية للجنس، و)ال( املشبهة بليس. 
 )ال( املشبهة بليس )ال( النافية للجنس 

تنصب املبتدأ ويسمى امسها  تعمل عمل )إنَّ(  
 .وترفع اخلرب ويسمى خربها

املبتدأ ويسمى امسها  تعمل عمل )ليس( ترفع 
 وتنصب اخلرب ويسمى خربها. 

امسها  أفراد جنس  عن مجيع  اخلرب  معىن  تنفي 
على سبيل االستغراق ال على سبيل االحتمال؛ 
ألن نفيها يستغرق جنس امسها كله من معىن 

 اخلرب.

وتسمى تفيد   التخصيص،  سبيل  على  النفي 
 )ال( احلجازية و)ال( للوحدة. 
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 تطبيقي ملحق
 من )ال( مواضع  استخراج 

 ( موضًعا. 38)  جزء عمَّ كاماًل  -1
 ( موضًعا. 186)   سورة البقرة كاملة -2
 ( موضًعا. 72) سورة آل عمران كاملة -3

 ( موضًعا. 296ِبمجايل ) 
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 تطبيقي ملحق
 ( موضًعا.38)  من جزء عمَّ كامًًل )ال(  مواضع استخراج  أواًل: 

 رقم اآلية اسم السورة  نوع ال املوضع  م
 24 النبأ  عاطلة  انفية  اَل َيُذوُقوَن   1
 27 النبأ  زائدة للتأكيد  َواَل َشرَااًب   2
 35 النبأ  عاطلة  انفية  اَل يـَْرُجوَن    3
 35 النبأ  عاطلة  انفية  اَل َيْسَمُعوَن   4
 35 النبأ  زائدة للتأكيد   وال كذاابً   5
 37 النبأ  عاطلة  انفية  اَل ََيْلُِّكوَن    6
 39 النبأ  عاطلة  انفية  اَل يـََتَكلَُّموَن   7
 7 عبس عاطلة  انفية  َأالَّ يـَزَّكَّى   8
مُ   9  15 التكوير  زائدة )صلة(  َفاَل أُْقسِّ

 19 االنفطار  عاطلة  انفية  اَل ََتْلِّكُ   10
ُم   11  16 االنشقاق زائدة )صلة(  َفاَل أُْقسِّ
ُنوَن   12  20 االنشقاق عاطلة  انفية  اَل يـُْؤمِّ
 21 االنشقاق عاطلة  انفية  اَل َيْسُجُدوَن   13
ر    14  10 الطارق زائدة للتأكيد  َواَل اَنصِّ

وجيوز أن   انفية  َفاَل تـَْنَسى   15
 تكون انهية 

 6 األعلى 

  13 األعلى  عاطلة  انفية  اَل ََيُوُت   16
  13 األعلى  عاطلة  انفية  َواَل حَيَْيا    17
 7 الغاشية   عاطلة  انفية  اَل ُيْسمُِّن   18
 7 الغاشية   عاطلة  انفية  َواَل يـُْغينِّ    19
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 11 الغاشية   عاطلة  انفية  ال تسمع   20
 17 الغاشية   عاطلة  انفية  أفال ينظرون    21
 17 الفجر  عاطلة  انفية  اَل ُتْكرُِّموَن   22
 18 الفجر  عاطلة  انفية  َواَل َُتَاضُّونَ   23
 25 الفجر  عاطلة  انفية  اَل يـَُعذ ُِّب   24
 26 الفجر  عاطلة  انفية  َواَل يُوثُِّق   25
ُم   26  1 البلد  زائدة )صلة(  اَل أُْقسِّ
 11 البلد  عاطلة  انفية  َفاَل اقْـَتَحَم    27
 15 الشمس  عاطلة  انفية  َواَل ََيَافُ   28
 15 الليل  عاطلة  انفية  َيْصاَلَها اَل   29
 9 الضحى  انهية جازمة  َفاَل تـَْقَهْر   30
َهْر   31  10 الضحى  انهية جازمة  َفاَل تـَنـْ
 19 العلق انهية جازمة  َكالَّ اَل ُتطِّْعهُ   32
 9 العاديت عاطلة  انفية  أفال يعلم   33
 3 املاعون عاطلة  انفية  َواَل حَيُضُّ   34
 2 الكافرون  عاطلة  انفية  اَل أَْعُبُد   35
 3 الكافرون  عاطلة  انفية  َواَل أَنـُْتْم    36
 4 الكافرون  عاطلة  انفية  َواَل َأاَن   37
 5 الكافرون  عاطلة  انفية  َواَل أَنـُْتْم    38
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 ( موضًعا. 186)  من سورة البقرة كاملة)ال(  مواضع استخراج  اثنًيا: 
 رقم اآلية اسم السورة  نوع ال املوضع  م
 7 الفاُتة  زائدة للتأكيد  َواَل الضَّال ِّنيَ   1
 2 البقرة  انفية للجنس اَل َرْيَب فِّيهِّ   2
ُنونَ   3  6 البقرة  عاطلة  انفية  اَل يـُْؤمِّ
ُدوا   4  11 البقرة  انهية جازمة  اَل تـُْفسِّ
 12 البقرة  عاطلة  انفية  اَل َيْشُعُرونَ   5
 13 البقرة  عاطلة  انفية  اَل يـَْعَلُمونَ   6
ُرونَ اَل   7  17 البقرة  عاطلة  انفية  يـُْبصِّ
ُعونَ   8  18 البقرة  عاطلة  انفية  اَل يـَْرجِّ
 22 البقرة  انهية جازمة  َفاَل جَتَْعُلوا  9

 26 البقرة  عاطلة  انفية  اَل َيْسَتْحيِّي   10
 30 البقرة  عاطلة  انفية  َما اَل تـَْعَلُمونَ   11
 32 البقرة  انفية للجنس اَل عِّْلَم لََنا   12
 35 البقرة  انهية جازمة  تـَْقَرابَ َواَل   13
 38 البقرة  عاطلة  انفية  َفاَل َخْوٌف َعَلْيهِّمْ   14
 38 البقرة  زائدة للتأكيد  َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ   15
 41 البقرة  انهية جازمة  َواَل َتُكونُوا أَوََّل   16
َييتِّ   17  41 البقرة  انهية جازمة  َواَل َتْشرَتُوا ِبَِّ
ْلَباطِّلِّ َواَل   18  42 البقرة  انهية جازمة  تـَْلبُِّسوا احلَْقَّ ابِّ
 44 البقرة  عاطلة  انفية  أََفاَل تـَْعقُِّلونَ   19
 48 البقرة  عاطلة  انفية  اَل جَتْزِّي نـَْفسٌ   20
َها  21 نـْ  48 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل يـُْقَبُل مِّ
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نـَْها َعْدلٌ   22  48 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل يـُْؤَخُذ مِّ
 48 البقرة  عاطلة  انفية  ُهْم يـُْنَصُرونَ َواَل   23
 60 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَْعثـَْوا   24
 62 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل َخْوٌف َعَلْيهِّمْ   25
 62 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ   26
 68 البقرة  عاطلة  انفية  اَل فَارٌِّض    27
 68 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل بِّْكرٌ   28
 71 البقرة  عاطلة  انفية  اَل َذلُوٌل تُثِّريُ   29
 71 البقرة  زائدة للتوكيد  َواَل َتْسقِّي احْلَْرثَ   30
َيَة فِّيَها   31  71 البقرة  عاطلة  انفية  اَل شِّ
 76 البقرة  عاطلة  انفية  أََفاَل تـَْعقُِّلونَ   32
 77 البقرة  عاطلة  انفية  أََواَل يـَْعَلُموَن َأنَّ اَّللََّ   33
 78 البقرة  عاطلة  انفية  يـَْعَلُموَن اْلكَِّتابَ اَل   34
 80 البقرة  عاطلة  انفية  َما اَل تـَْعَلُمونَ   35
 83 البقرة  عاطلة  انفية  اَل تـَْعُبُدوَن إِّالَّ اَّللََّ   36
 84 البقرة  عاطلة  انفية  اَل َتْسفُِّكوَن دَِّماءَُكمْ   37
 84 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُُتْرُِّجوَن أَنـُْفَسُكْم   38
 86 البقرة  عاطلة  انفية  َفاَل َُيَفَُّف َعنـُْهمُ   39
 86 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُهْم يـُْنَصُرونَ   40
َا اَل ََتَْوى   41  87 البقرة  عاطلة  انفية  مبِّ
ُنونَ   42  100 البقرة  عاطلة  انفية  َأْكثـَُرُهْم اَل يـُْؤمِّ
ُْم اَل يـَْعَلُمونَ   43  101 البقرة  عاطلة  انفية  َكَأهنَّ
َنٌة َفاَل َتْكُفرْ   44  102 البقرة  انهية جازمة  حَنُْن فِّتـْ
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َفُعُهمْ   45  102 البقرة  عاطلة  انفية  َيُضرُُّهْم َواَل يـَنـْ
 104 البقرة  انهية جازمة  اَل تـَُقولُوا رَاعَِّنا  46
 105 البقرة  زائدة للتوكيد  َواَل اْلُمْشرِّكِّنيَ   47
ري    48  107 البقرة  زائدة للتوكيد  مِّْن َويلِّ   َواَل َنصِّ
 112 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل َخْوٌف َعَلْيهِّمْ   49
 112 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ   50
 113 البقرة  عاطلة  انفية  الَّذِّيَن اَل يـَْعَلُموَن  قال  51
 118 البقرة  عاطلة  انفية  الَّذِّيَن اَل يـَْعَلُمونَ   52
 119 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُتْسَأُل َعْن   53
 120 البقرة  زائدة للتوكيد  َواَل النََّصاَرى   54
ري    55  120 البقرة  زائدة للتوكيد  مِّْن َويلِّ   َواَل َنصِّ
 123 البقرة  عاطلة  انفية  اَل جَتْزِّي نـَْفسٌ   56
َها  57 نـْ  123 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل يـُْقَبُل مِّ
َفُعَها َشَفاَعةٌ   58  123 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل تـَنـْ
 123 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُهْم يـُْنَصُرونَ   59
 124 البقرة  عاطلة  انفية  اَل يـََناُل َعْهدِّي  60
 132 البقرة  انهية جازمة  َفاَل ََتُوُتنَّ   61
 134 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُتْسأَلُونَ   62
 136 البقرة  عاطلة  انفية  نـَُفر ُِّق َبنْيَ َأَحد  اَل   63
 141 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُتْسأَلُوَن َعمَّا  64
 147 البقرة  انهية جازمة  َفاَل َتُكوَننَّ مِّنَ   65
 150 البقرة  عاطلة  انفية  لَِّئالَّ َيُكوَن لِّلنَّاسِّ   66
 150 البقرة  انهية جازمة  َفاَل َُتَْشْوُهْم َواْخَشْونِّ   67
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 152 البقرة  انهية جازمة  َواَل َتْكُفُرونِّ   68
 154 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَُقولُوا لَِّمنْ   69
 154 البقرة  عاطلة  انفية  َوَلكِّْن اَل َتْشُعُرونَ   70
 158 البقرة  للجنس انفية  َفاَل ُجَناَح َعَلْيهِّ   71
 162 البقرة  عاطلة  انفية  اَل َُيَفَُّف َعنـُْهمُ   72
 162 البقرة  عاطلة  انفية  يـُْنَظُرونَ َواَل ُهْم   73
 163 البقرة  للجنس انفية  اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهوَ   74
 168 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَتَّبُِّعوا   75
 169 البقرة  عاطلة  انفية  َما اَل تـَْعَلُمونَ   76
ًئا   77  170 البقرة  عاطلة  انفية  اَل يـَْعقُِّلوَن َشيـْ
 170 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل يـَْهَتُدونَ   78
َا اَل َيْسَمعُ   79  171 البقرة  عاطلة  انفية  مبِّ
 171 البقرة  عاطلة  انفية  فـَُهْم اَل يـَْعقُِّلونَ   80
 173 البقرة  زائدة للتوكيد  َغرْيَ اَبغ  َواَل َعاد    81
 173 البقرة  للجنس انفية  َفاَل إِّمْثَ َعَلْيهِّ   82
 174 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُيَكل ُِّمُهُم اَّللَُّ   83
ْم    84  174 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل يـُزَك ِّيهِّ
 182 البقرة  للجنس انفية  َفاَل إِّمْثَ َعَلْيهِّ   85
 185 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل يُرِّيُد بُِّكُم العسر  86
ُروُهنَّ َوأَنـُْتمْ   87  187 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَُباشِّ
 187 البقرة  انهية جازمة  َفاَل تـَْقَربُوَها   88
 188 البقرة  انهية جازمة  َواَل أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكم  89
 190 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَْعَتُدوا   90
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 190 البقرة  عاطلة  انفية  اَل حيِّبُّ اْلُمْعَتدِّينَ   91
 191 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَُقاتُِّلوُهْم عِّْندَ   92
 193 البقرة  عاطلة  انفية  َحّتَّ اَل َتُكونَ   93
 193 البقرة  للجنس انفية  َفاَل ُعْدَواَن إِّالَّ   94
َْيدِّيُكمْ   95  195 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـُْلُقوا أبِّ
 196 البقرة  انهية جازمة  َواَل َُتْلُِّقوا   96
 197 البقرة  للجنس انفية  َفاَل َرَفثَ   97
 197 البقرة  للجنس انفية  َواَل ُفُسوَق   98
َدالَ   99  197 البقرة  للجنس انفية  َواَل جِّ

 203 البقرة  للجنس انفية  َفاَل إِّمْثَ َعَلْيهِّ َوَمنْ   100
 203 البقرة  للجنس انفية  َفاَل إِّمْثَ َعَلْيهِّ لَِّمنِّ   101
ُ اَل حيِّبُّ   102  205 البقرة  عاطلة  انفية  َواَّللَّ
 208 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَتَّبُِّعوا ُخطَُواتِّ   103
 216 البقرة  عاطلة  انفية  تـَْعَلُمونَ َوأَنـُْتْم اَل   104
 217 البقرة  انهية جازمة  َواَل يـَزَالُونَ   105
 221 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَْنكُِّحوا اْلُمْشرَِّكاتِّ   106
 221 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـُْنكُِّحوا اْلُمْشرِّكِّنيَ   107
 222 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَْقَربُوُهنَّ   108
 224 البقرة  انهية جازمة  جَتَْعُلوا اَّللََّ َواَل   109
ذُُكمُ   110  225 البقرة  عاطلة  انفية  اَل يـَُؤاخِّ
 228 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل حيِّلُّ هَلُنَّ   111
 229 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل حيِّلُّ َلُكمْ   112
 229 البقرة  عاطلة  انفية  َأالَّ يُقِّيَما ُحُدوَد اَّللَِّّ   113
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ْفُتْم   114  229 البقرة  عاطلة  انفية  َأالَّ يُقِّيَما ُحُدوَد اَّللَِّّ خِّ
 229 البقرة  للجنس انفية  َفاَل ُجَناَح َعَلْيهَِّما  115
  البقرة  انهية جازمة  َفاَل تـَْعَتُدوَها   116
 230 البقرة  عاطلة  انفية  َفاَل ُتِّلُّ َلهُ   117
 230 البقرة  للجنس انفية  َفاَل ُجَناَح َعَلْيهَِّما  118
ُكوُهنَّ   119  231 البقرة  انهية جازمة  َواَل َُتْسِّ
ُذوا   120  231 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَتَّخِّ
 232 البقرة  انهية جازمة  َفاَل تـَْعُضُلوُهنَّ   121
 232 البقرة  عاطلة  انفية  َوأَنـُْتْم اَل تـَْعَلُمونَ   122
 233 البقرة  عاطلة  انفية  اَل ُتَكلَُّف نـَْفٌس    123
 233 البقرة  انهية جازمة  ُتَضارَّ َوالَِّدةٌ اَل   124
 233 البقرة  زائدة للتوكيد  َواَل َمْولُوٌد َلُه    125
 233 البقرة  للجنس انفية  َفاَل ُجَناَح َعَلْيهَِّما  126
 233 البقرة  للجنس انفية  َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم   127
 234 البقرة  للجنس انفية  َفاَل ُجَناحَ   128
 235 البقرة  للجنس انفية  َواَل ُجَناحَ   129
 235 البقرة  انهية جازمة  اَل تـَُواعُِّدوُهنَّ    130
 235 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَْعزُِّموا   131
 236 البقرة  للجنس انفية  اَل ُجَناحَ   132
 237 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـَْنَسُوا اْلَفْضلَ   133
 240 البقرة  للجنس انفية  َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكمْ   134
 243 البقرة  عاطلة  انفية  اَل َيْشُكُرونَ   135
 246 البقرة  عاطلة  انفية  َأالَّ تـَُقاتُِّلوا    136
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 249 البقرة  عاطلة  انفية  َأالَّ نـَُقاتَِّل   137
 249 البقرة  للجنس انفية  اَل طَاَقَة لََنا   138
 254 البقرة  عاطلة  انفية  اَل بـَْيٌع فِّيهِّ   139
 254 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُخلٌَّة    140
 254 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل َشَفاَعٌة   141
 255 البقرة  للجنس انفية  اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو    142
 255 البقرة  عاطلة  انفية  اَل أَتُْخُذهُ   143
 255 البقرة  زائدة للتوكيد  َواَل نـَْوٌم    144
 255 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل حيِّيطُوَن   145
 255 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل يـَُئوُدُه    146
 256 البقرة  للجنس انفية  اَل إِّْكرَاهَ   147
 256 البقرة  للجنس انفية  اَل اْنفَِّصاَم هَلَا   148
 258 البقرة  عاطلة  انفية  اَل يـَْهدِّي اْلَقْومَ   149
 262 البقرة  عاطلة  انفية  مُثَّ اَل يـُْتبُِّعوَن   150
 262 البقرة  زائدة للتوكيد  َمنًّا َواَل أًَذى   151
 262 البقرة  عاطلة  انفية  عليهم َواَل َخْوٌف   152
 262 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُهْم حَيْزَنُوَن    153
 264 البقرة  انهية جازمة  اَل تـُْبطُِّلوا َصَدقَاتُِّكْم    154
َّللَِّّ   155  264 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل يـُْؤمُِّن ابِّ
 264 البقرة  عاطلة  انفية  اَل يـَْقدُِّروَن   156
 264 البقرة  عاطلة  انفية  اَل يـَْهدِّي اْلَقْوَم   157
 267 البقرة  انهية جازمة  َواَل تـََيمَُّموا   158
 272 البقرة  عاطلة  انفية  اَل ُتْظَلُمونَ   159
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 273 البقرة  عاطلة  انفية  اَل َيْسَتطِّيُعوَن   160
 273 البقرة  عاطلة  انفية  اَل َيْسأَلُوَن   161
 274 البقرة  عاطلة  انفية  َعَلْيهِّمْ  َواَل َخْوفٌ   162
 274 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُهْم حَيْزَنُوَن    163
 275 البقرة  عاطلة  انفية  اَل يـَُقوُموَن   164
 276 البقرة  عاطلة  انفية  اَل حيِّبُّ كل كفار   165
 276 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل َخْوٌف َعَلْيهِّمْ   166
 277 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ   167
 279 البقرة  عاطلة  انفية  اَل َتْظلُِّموَن   168
 279 البقرة  عاطلة  انفية  َواَل ُتْظَلُمونَ   169
 281 البقرة  عاطلة  انفية  اَل يُْظَلُمونَ   170
 282 البقرة  انهية جازمة  َواَل أَيَْب َكاتٌِّب   171
ْنُه    172  282 البقرة  انهية جازمة  َواَل يـَْبَخْس مِّ
 282 البقرة  عاطلة  انفية  اَل َيْسَتطِّيُع   173
 282 البقرة  انهية جازمة  َواَل أَيَْب الشهداء  174
 282 البقرة  انهية جازمة  َواَل َتْسَأُموا   175
 282 البقرة  عاطلة  انفية  َوأَْدََن َأالَّ تـَْراَتبُوا   176
 282 البقرة  عاطلة  انفية  َأالَّ َتْكتـُُبوَها    177
 282 البقرة  انهية جازمة  َواَل ُيَضارَّ    178
يٌد    179  282 البقرة  زائدة للتوكيد  َواَل َشهِّ
 283 البقرة  انهية جازمة  َواَل َتْكُتُموا   180
 285 البقرة  عاطلة  انفية  اَل نـَُفر ُِّق َبنْيَ   181
182   ُ  286 البقرة  عاطلة  انفية  اَل ُيَكل ُِّف اَّللَّ
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ْذانَ   183  286 البقرة  انهية جازمة  َربَـَّنا اَل تـَُؤاخِّ
 286 البقرة  انهية جازمة  َُتْمِّلْ َربَـَّنا َواَل   184
ْلَنا   185  286 البقرة  انهية جازمة  َواَل ُُتَم ِّ
 286 البقرة  للجنس انفية  َما اَل طَاَقةَ   186
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 ( موضًعا.72)  من سورة آل عمران كاملة )ال(  مواضع استخراج  اثلثًا: 
 رقم اآلية اسم السورة  نوع ال املوضع  م
 1 آل عمران  للجنس انفية  اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهوَ   1
 5 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل ََيَْفى عليه   2
 5 آل عمران  زائدة للتوكيد  َواَل يفِّ السََّماءِّ   3
 6 آل عمران  للجنس انفية  اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهوَ   4
 8 آل عمران  انهية جازمة  بَـَّنا اَل تُزِّغْ ر   5
 9 آل عمران  للجنس انفية  اَل َرْيَب فِّيهِّ   6
 9 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل َُيْلُِّف   7
 10 آل عمران  زائدة للتوكيد  َواَل أَْواَلُدُهمْ   8
 18 آل عمران  للجنس انفية  اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو    9

 18 آل عمران  للجنس انفية  اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو    10
 25 آل عمران  للجنس انفية  اَل َرْيَب فِّيهِّ   11
 25 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل يُْظَلُموَن   12
ذِّ    13  28 آل عمران  انهية جازمة  اَل يـَتَّخِّ
 32 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل حيِّبُّ اْلَكافِّرِّينَ   14
م  إِّالَّ َرْمزًا  15  41 آل عمران  عاطلة  انفية  َأالَّ ُتَكل َِّم النَّاَس َثاَلثََة َأيَّ
ُ اَل حيِّبُّ   16  57 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَّللَّ
 60 آل عمران  انهية جازمة  َفاَل َتُكْن مِّنَ   17
 64 آل عمران  عاطلة  انفية  اَّللََّ  َأالَّ نـَْعُبَد إِّالَّ   18
 64 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَل ُنْشرَِّك بِّهِّ   19
َذ   20  64 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَل يـَتَّخِّ
 65 عمران آل  عاطلة  انفية  أََفاَل تـَْعقُِّلونَ   21
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 66 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل تـَْعَلُمونَ   22
 67 آل عمران  زائدة للتوكيد  َواَل َنْصرَانِّيًّا   23
ُنوا   24  73 آل عمران  انهية جازمة  َواَل تـُْؤمِّ
 75 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل يـَُؤد ِّهِّ إِّلَْيكَ   25
 77 آل عمران  للجنس انفية  اَل َخاَلَق هَلُْم   26
 77 آل عمران  عاطلة  انفية  ُيَكل ُِّمُهُم هللاَواَل   27
 77 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَل يـَْنظُُر إِّلَْيهِّْم   28
ْم    29  77 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَل يـُزَك ِّيهِّ
 80 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَل أَيُْمرَُكمْ   30
 84 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل نـَُفر ُِّق َبنْيَ َأَحد    31
ُ اَل يـَْهدِّي  32  86 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَّللَّ
ُهُم   33  88 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل َُيَفَُّف َعنـْ
 88 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَل ُهْم يـُْنَظُروَن    34
 102 آل عمران  انهية جازمة  إِّالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسلُِّمونَ َواَل ََتُوُتنَّ   35
 103 عمران آل  انهية جازمة  َواَل تـََفرَُّقوا   36
 105 آل عمران  انهية جازمة  َواَل َتُكونُوا   37
 111 آل عمران  عاطلة  انفية  مُثَّ اَل يـُْنَصُرونَ   38
 116 آل عمران  زائدة للتوكيد  َواَل أَْواَلُدُهمْ   39
ُذوا بِّطَانَةً   40  118 آل عمران  انهية جازمة  اَل تـَتَّخِّ
 118 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل أَيْلُوَنُكْم َخَبااًل    41
 119 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَل حيِّبُّوَنُكمْ   42
 120 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهمْ   43
 130 آل عمران  انهية جازمة  اَل أَتُْكُلوا الر ِّابَ   44
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 139 آل عمران  انهية جازمة  َواَل َتُِّنوا   45
 139 آل عمران  انهية جازمة  َواَل َُتَْزنُوا   46
 140 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل حيِّبُّ الظَّالِّمِّنيَ   47
 153 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَل تـَْلُوونَ   48
 153 آل عمران  عاطلة  انفية  لَِّكْياَل َُتَْزنُوا  49
 153 آل عمران  زائدة للتوكيد  َواَل َما َأَصاَبُكمْ   50
 154 آل عمران  عاطلة  انفية  يـُْبُدونَ َما اَل   51
 156 آل عمران  انهية جازمة  اَل َتُكونُوا   52
 160 آل عمران  للجنس انفية  َفاَل َغالَِّب َلُكمْ   53
 161 آل عمران  عاطلة  انفية  َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ   54
 169 آل عمران  انهية جازمة  َواَل َُتَْسَْبَّ   55
ْم   56  170 آل عمران  عاطلة  انفية  َأالَّ َخْوٌف َعَلْيهِّ
 170 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَل ُهْم حَيْزَنُوَن    57
يُع َأْجرَ   58  171 آل عمران  عاطلة  انفية  اَّللََّ اَل ُيضِّ
 175 آل عمران  انهية جازمة  َفاَل َُتَاُفوُهمْ   59
 176 آل عمران  انهية جازمة  َواَل حَيْزُْنكَ   60
 176 آل عمران  عاطلة  انفية  َأالَّ جَيَْعَل هَلُمْ   61
 178 آل عمران  انهية جازمة  َواَل حَيَْسَْبَّ   62
 180 آل عمران  انهية جازمة  َواَل حَيَْسَْبَّ   63
 183 آل عمران  عاطلة  انفية  َأالَّ نـُْؤمَِّن لَِّرُسول    64
 187 آل عمران  عاطلة  انفية  َواَل َتْكُتُمونَهُ   65
 188 آل عمران  انهية جازمة  اَل َُتَْسَْبَّ الَّذِّيَن   66
ََفازَة    67  188 آل عمران  انهية جازمة  َفاَل َُتَْسبَـنـَُّهْم مبِّ
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 194 آل عمران  انهية جازمة  َواَل ُُتْزِّاَن يـَْوَم    68
يَعاَد   69  194 آل عمران  عاطلة  انفية  اَل ُُتْلُِّف اْلمِّ
يُع َعَملَ   70  195 عمران آل  عاطلة  انفية  اَل ُأضِّ
 196 آل عمران  انهية جازمة  اَل يـَُغرَّنََّك تـََقلُّبُ   71
َيتِّ   72  199 آل عمران  انفية  اَل َيْشرَتُوَن ِبَِّ
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 اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني، الذي رزقنا شرح هذا الكتاب ويسر لنا تدريسه يف 

النحو  ( يف  الأوضح كل ما يتعلق بـ )أن  ، وقد اجتهدُت يف هذا الكتاب  جملسني 
 – ، وقمنا ابلتطبيق على أكثر من مخسة أجزاء من القرآن الكرمي )سورة البقرة  العريب

 جزء عمَّ كاماًل(.  –سورة آل عمران  
فما كان من توفيق فمن هللا، وما كان من زلل أو نسيان فمين، وأسأل هللا أن  

 ينفع ِبذا الكتاب وأن ُيكتب له القبول واالنتشار. 
  1444 صفر   25)  األربعاءيوم يف  األوىلوقد مت االنتهاء من كتابة الطبعة 

 ابلقاهرة.   م( 2022  سبتمرب  21هـ = 
 

 كتبه 
 حممد عبد الشايف مكاوي 

 مصر –القاهرة 
 واتس آب

00201274873065 
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 حمتوى الكتاب
 الصفحة  املوضع 

 6 مقدمة 
 9 أسئلة شائعة 

 11 التمهيد
 11 أواًل: خريطة البناء واإلعراب يف النحو العريب

 12 اثنًيا: أشهر أنواع احلروف يف اللغة العربية 
 13 اثلثًا: حساب اجلُمَّل الكبري

 14 رابًعا: قواعد أساسية لفهم حروف املعان
 14 كم عدد حروف املعان؟   -1
 14 ما القاعدة العامة لبناء حروف املعان؟ -2
 15 ما عالمات بناء حروف املعان؟   -3
 17 ما معىن ال حمل له من اإلعراب؟  -4
 18 ما أنواع حروف املعان؟  -5

 18 احلروف األحادية والثنائية والثالثية والرابعية واخلماسية.   -
 19 احلروف العاملة والعاطلة.   -
 20 احلروف الثابتة واملتغرية واملشرتكة.   -

 21 خامًسا: جدول أنواع )ال(. 
 الفصل األول
 )ال( العاطلة

22 

 23 َتهيد: جدول أنواع )ال( العاطلة يف النحو العريب
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 األولاملبحث 
 )ال( العاطفة

25 

 25 أواًل: ما هي؟
 25 ؟ فة عاطاثنًيا: ما الفرق بني )بل( العاطفة و)ال( ال

 26 ما شروط جميء )ال( العاطفة؟ : اثلثًا
 26 رابًعا: أمثلة توفرت فيها الشروط. 

 26 مثال للرفع.  -1
 27 مثال للنصب. -2
 28 مثال للجر. -3

 الثايناملبحث 
 الزائدة )ال( 

29 

 29 الكرمي. أواًل: الزيدة يف القرآن 
 29 اثنًيا: )ال( الزائدة يف القرآن الكرمي. 

 29 النوع األول: )ال( الزائدة الصلة. 
ُم بِّيَـْومِّ اْلقَِّياَمةِّ{إعراب:   30 . }اَل أُْقسِّ

 31 . النوع الثان: )ال( الزائدة لتأكيد النفي
 الثالثاملبحث 

 34 النافية العاطلة )ال( 

 34 النفي يف النحو العريب.  أدواتأواًل: 
 35 .الفرق بني ال النافية وال الناهية : اثنًيا

 35 .}َسنـُْقرُِّئَك َفاَل تـَْنَسى{إعراب }ال تنسى{ من قوله: 
 36 )ال( النافية وبعدها مضارع مرفوع مبدوء بتاء. : اثلثًا
 36 املنفي بـ )ال( النافية غري العاملة يف القرآن الكرمي. : رابًعا
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 37 )ال( النافية للفعل املضارع.  -1
 38 )ال( النافية للفعل املاضي. -2
 38 )ال( النافية لالسم -3

 الفصل األول
 العاملة)ال( 

39 

 40 َتهيد: جدول أنواع )ال( العاملة يف النحو العريب
 املبحث األول
 )ال( الناهية 

42 

 42 .أواًل: معىن اجلزم
 42 . اثنًيا: عالمات اجلزم
 43 . اثلثًا: حروف اجلزم

 43 .رابًعا: الصيغة اإلعرابية 
 44 خامًسا: مثال معرب.  

 44 سادًسا: اجلزم ال يكون إال يف األفعال املضارعة املعربة.  
 45 سابًعا: تقسيم حروف اجلزم.

 45 الفرق بني )ال( الناهية و)ال( النافية. اثمًنا: 
 46 إحصائيات. 

 46 األمثلة اخلمسة؟ هل األفعال اخلمسة هي 
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 املبحث الثاين
 )ال( النافية للجنس

48 

 48 أواًل: معناها. 
 48 اثنًيا: عملها. 
 48 اثلثًا: تكوينها 

 49 رابًعا: ورودها يف القرآن الكرمي.  
 50 خامًسا: اسم )ال( املفرد.  

 50 األمر األول: مصطلح )املفرد( يف أبواب النحو العريب.  
 50 . األمر الثان: تكوين اجلملة اليت فيها اسم )ال( املفرد 

 51 األمر الثالث: عالمات نصب األمساء.  
 51 .القاعدة القرآنية يف هذا البابسادًسا: 
 52 .شروط ال النافية للجنسسابًعا: 

 53 النافية للجنس(. اثمًنا: أنواع اسم )ال 
 54 اتسًعا: من أمثلة ورود )ال( النافية للجنس يف القرآن الكرمي. 

 املبحث الثالث
 58 )ال( العاملة عمل ليس

 58 .أواًل: األحرف املشبهة بليس
 59 .األحرف املشبهة بليسشروط عامة لكل اثنًيا: 
 59 . شروط خاصة حبروف بعينهااثلثًا: 

 59 . (التخاصانِّ بـ )شرطانِّ  -أ
 59 شرط خاص بـ )ال احلجازية(  -ب
 60 .(ما احلجازية شرط خاص بـ ) -ج

 61 . رابًعا: ال النافية املشبهة بـ )ليس( يف القرآن الكرمي 
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 61 خامًسا: الفرق بني )ال( النافية للجنس، و)ال( املشبهة بليس. 
 62 ملحق تطبيقي

 63 .جزء عمَّ كاماًل من )ال( مواضع استخراج أواًل: 
 65 من سورة البقرة كاملة. )ال( مواضع استخراج اثنًيا: 
 74 من سورة آل عمران كاملة. )ال( مواضع استخراج اثلثًا: 

 79 اخلامتة
 81 حمتوى الكتاب

 

 


