
  ال النافية للجنس
ال التي (( افية للجنس ، أي النافية للمجموع ، وعرفها النحاة بأنها  نال ال  

هي الدالة على نفي : ، أي )) قُِصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله
نفيه عن جميع أفراد  :عن الجنس الواقع بعدها على سبيل االستغراق، بمعنى الخبر

ونفي الخبر عن الجنس يستلزم نفيه عن .  سبيل االحتمال الجنس نصا ، ال على
  .جميع أفراده

وبهذا المعنى تفترق النافية للجنس عن النافية للواحد ، وهي العاملة عمل   
فإنها ليست نصا في )  قائمال رجٌل( أو ) قائماً رجٌل ال: ( ليس ، أو المهملة ، نحو

س ، فبتقدير إرادة نفي الجنس ال نفي الجنس ، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجن
ال رجٌل : ( نفي الواحد يجوزوبتقدير إرادة ) ال رجٌل قائما بل رجالن: ( يجوز
فال ، تنفي المجموع أن إال النافية للجنس فال يجوز )ال( ، أما )  بل رجالناًقائم

معها لما كان لنفي  ا ومما يدل على ذلك أن ).ال رجَل قائم بل رجالن( يجوز 
:  ففي نحو،االستغراقية) من ( سبيل االستغراق كان الكالم معها على تقدير على 

ليس فيها أحد من : أي) ال من رجٍل في الدار: ( يكون المعنى) ال رجَل في الدار( 
ال  رجل في الدار ، بل : (  تقولأن  ال واحد وال أكثر ، لذلك ال يصح ،الرجال

  :في قول الشاعرا معه) نِم ( هور ظ، ويدل على ذلك أيضا) رجالن أو ثالثة
   هنِدإلىفقام يذود الناس عنها بسيفه        وقال أال ال من سبيٍل   

ألنها تفيد تبرئة المتكلم للجنس وتنزيهه أيضا ، ) ال التبرئة( وتسمى ال هذه   
  .إياه عن االتصاف بالخبر

    
  :عملها
وهي بذلك من نواسخ ، المشبهة بالفعل) إن( تعمل ال النافية للجنس عمل   

 فيكون االسم بعدها مبنيا على المبتدأ والخبر ، إذ تدخل على الجملة االسمية ،
)) ذلك الكتاب ال ريب فيه( : (وبا ، وترفع خبرا، نحو قوله تعالى الفتح أو منص

اسم ال النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب ، وخبرها ) ريب( فـ 
اسم  : طالب( فـ )  مذمومطالب علٍمال : (  ونحو قولنا. محذوف تقديره موجود 
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 مجرور ، إليه مضاف: و علٍمال النافية للجنس منصوب بالفتحة وهو مضاف ، 
وستتبين علة بناء االسم معها من نصبه . خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة : مومومذ

  .عند الكالم على إعراب اسم ال النافية للجنس
  ؟المشبهة بالفعلال النافية للجنس عمل إن لماذا عملت / سؤال 
) ال ( عمل همسقيا:  النحوية بعلة المشابهة نحواألحكامأن النحاة يقيسون : الجواب

وقد يقيس النحاة . ها ، ألنهما متشابهان في معنى النفي يالعاملة عمل ليس عل
 النحوية قياسا على النقيض كما هو الحال في حمل ال النافية للجنس في األحكام

(  هذه تفيد النفي و)ال(  المشددة ، مع أن العمل على إنتفيد التوكيد ، ) إن
 وذكر بعض النحاة أن  ال النافية للجنس محمولة على إن. والمعنيان متناقضان

 والمبالغة اإلثباتلتأكيد ) إن( ه، كما أن ،ألنها لتأكيد النفي والمبالغة فيبقياس الشبه 
  .فيه
   

  :شروط عملها
  : بشروط، منهاإالالمشبهة بالفعل ) إن(س عمل فية للجن النا)ال( ال تعمل   

  . نفيا عاما ال على سبيل االحتمالجنسالـ أن يقصد بها التنصيص على نفي ١
 والعموم وهو معنى  اسمها وخبرها نكرتين ، ألن النكرة تفيد الشيوعيكون أنـ ٢

لة بنكرة يراد بها الجنس ومؤوقد يقع اسمها معرفة .  مناسب لنفي الجنس مع ال 
جعل العلم اسم جنس لكل من اتصف لَكأن يكون االسم عما مشتهرا بصفة في

) ال حاتم اليوم، وال عنترةَ ، وال سحبان: (  كقولنا،بالمعنى الذي اشتهر به العلم
ومنه قول ) د كحاتم، وال شجاع كعنترةَ، وال فصيح كسحبانال جوا( والتأويل 
  :الراجز
  ريخيب وال فتى إال ابن          طيالليلةَ ِللم ال هيثم  
، ) قضيةٌ وال أبا حسٍن لهل: ( ال حادي حسن الحداِء كهيثم، ومنه أيضا قولهم: أي
وال مسمى بهذا : ، أو  مثَل لهاوال: أو. هذه قضيةٌ وال فيصَل لها يفصلُها: أي 

  . االسم لها
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  وكررت،فإن فصل بينهما أهملت ،. ـ أن ال يفصل بينها وبين اسمها بفاصل ٣
وال  . ٌلوال فيها غَ: ((  من المبتدأ والخبر،  كقوله تعالىأصلهما إلىوعاد االسمان 
ار أنه قد فصل بين ال واسمها فاصل وهو الج: والشاهد )) هم عنها ينزفون

، فنعرب الجار  أصلها إلىعادت الجملة أهملت ، وكررت، وف) فيها( والمجرور
  . بالضمةا مرفوعامبتدأ مؤخر) : ولغَ( والمجرور خبرا مقدما ، و

ع ستو يأنهما ، مع ا فتهمل ال  ظرفأوحتى لو كان الفاصل جارا أو مجرورا و 
 المتالزمين في مواضع فيهما ما ال يتوسع في غيرهما ، فيجوز الفصل بهما بين

   كثيرة في النحو، ومن أقربها شبها بهذا الموضع جواز الفصل بشبه الجملة بين 
 )عندك علماً: ( المشددة واسمها نحو) إن في السماء خبراً، وإن ويبدو أن )إن ،

في العمل ، السبب في منع الفصل بين ال واسمها  ، ألن ال هذه فرع على إن 
 ، فلم يجز الفصل بين ال واسمها األصول  رتبةنحاة أبدا تنحط عنوالفروع عند ال

  .)إن( بالظرف والجار والمجرور كما جاز ذلك في 
حرف جر، فإن سبقت بحرف جر كانت مهملة وكان ) ال( أن ال يدخل على ـ ٤

) ال( فـ ) هو يخاف من ال شيء( و) سافرتُ بال زاٍد: ( ما بعدها مجرورا نحو
  .مجروران بحرف الجر)  زاٍد، وشيٍء(هنا مهملة و 
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