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 ياسين  حوري  ايمن :   المادة استاذ 

 ( واستعماالتها للجنس  النافية  ال)  المحاضرة عنوان 

 

  بمعنى  التي ال  وبين   بينها   القراني االستعمال حيث  من  الفرق  وسنبين   للجنس النافية  ال  عن  نتكلم  واالن

 . النافية ما  وبين   وبينها   ليس

 للجنس  النافية  ال

  قال  منصوًبا أو  الفتح  على  مبنيا بعدها  االسم  ويكون   عاًما،  نفيا  فتنفيها النكرة  على  للجنس  النافية ( ال)  تدخل

  وتعمل   والخبر، المبتدأ  على  تدخل  - النحاة  يقول  كما - وهي  ، [2:  البقرة { ]فيه ريب  ال  الكتاب  ذلك: }تعالى 

  تكررت  فإن  تتكرر،  ال  وأن العام،  النفي  بها  المقصود  يكون   وأن نكرة  يكون   أن بشرط  النصب، المبتدأ  في

  وذلك  وجوًبا أهملت  وإال بفاصل،  إسمها وبين بينها   مفصوال  يكون   ال  وأن. جاز  وإنما   أعمالها يتعين   لم

 [. 47: الصافات { ]غول  فيها ال: } تعالى قوله  نحو 

  النكرة  فإن ( زاد  بال جئت ) نحو  بخالف (  ال)  لغير معمولة  النكرة  تكون   ال  أن هو  آخر، شرًطا  ويذكرون 

 (. 1)  به  مجرورة  وهي  للباء معمولة

(  زاد  وبال )  الجمل على تدخل  أي  والخبر،   المبتدأ على  تدخل  أنها  يقولون  فإنهم   غريب   األخير الشرط  وهذا

  اسم هنا(  ال)  أن  الكوفيين وعند   نظر  فيه  الشرط فهذا زاد، بغير   جئت  والمعنى مفرد  هي  جملة  ليست 

 . المعنى إلى أقرب  القول وهذا(.  2)  باإلضافة  مجرور بعدها   وما  زاد، بغير جئت  والمعنى (  غير)  بمعنى 

 : بليس المشبهة  ال  وبين   بينها الفرق

  نفيت (  ههنا رجل  ال ) تقول  فحين  الوحدة نفي بها  يراد  وال  الجنس، نفي   في نص   هذه(  ال)  أن  النحاة  يذكر

  رجل ال)  قولك بخالف عامة   الرجال  جنس نفيك   في  استغرقت  وقد   هناك، الرجال جنس من  أحد  يكون  أن

  إال تنفي  ال  أنها  قال  من وهم  وقد .  أحدهما  في  نصا وليست  الوحدة  ولنفي  الجنس، لنفي محتملة  فإنها( ههنا

  الرجال، جنس  نفيت   تكون أن  احتمل ( ههنا رجل ال )  قلت  إذا فأنت  برجحان،  الجنس  لنفي  هي بل  الوحدة

  يصح  وال(  رجالن  بل  ههنا  رجل  ال)  تقول  أن  فيصح  الجنس، هذا  من واحًدا  نفيت   تكون  أن  احتمل  كما

 . للجنس النافية ال  في ذلك

 (: ما) و (  ال)  بين  الفرق

  نفي  في  نص   التعبيرين كال إن  بينهما؟  الفرق  فما( الدار في رجل  من  ما : )ويقال( الدار في  رجل ال: ) يقال 

 بينهما؟   فرق من  فهل الجنس



  كما ( من هل)  هو مقدر أو  حاصل  لسؤال  جواب (  ال)  فإن  واالستعمال،   المعنى في  فرقا بينهما   إن الظاهر

  في  رجل  من ما: )تقول أنك  ذلك وإيضاح  المنزلة، هذه نزل  ما  أو  قول  على  رد  فهي( ما)  أما ذكرنا،

  من أحد  وجود   عن سأل لمن ( الدار في  رجل  ال)  وتقول. كالمه  رادا( لرجال الدار  في أن )  قال لمن( الدار

(  ما)  أما المنزلة،  هذه  نزل  ما  أو يعلم، يكن   لم  بما للمخاطب  إعالما يكون ( ال)  بـ  فالجواب . فيه  الرجالة

 . ظن  وتصحيح   قول على  رد  فهي

 {  واحد   إله إال  إله  من وما ثالثة  ثالث   للا  إن  قالوا الذين  كفر  لقد : }تعالى  قال

 ( ما ) بـ(  ثالثة  ثالث  للا  إن ) قولهم على  رد  فقد 

  فريق  ويستذن : } وقال[.  8:  البقرة{ ]بمؤمنين  هم وما  اآلخر  وباليوم   باهلل آمنا  يقول  من  الناس  ومن : }وقال

  وما للا  عند   من هو ويقولون : }وقال  ،[13: األحزاب { ]بعورة هي   وما عورة   بيوتنا  إن  يقولون  النبي منهم 

 [. 78:  عمران   آل{ ]للا  عند   من  هو 

 [. 56:  التوبة { ]يفرقون قوم  ولكنهم   منكم هم   وما لمنكم  إنهم  باهلل  ويحلفون : }وقال

{  الغي  من الرشد  تبين  قد  الدين في إكراه  ال: } وقال(.  ما) بـ  أقوالهم  على  رد   إنه  كله  ذلك في ترى فأنت 

  الكفر  أئمة فقاتلوا : }وقال { للا  إال إله ال  أنه  فاعلم : } وقال { فيه ريب  ال  الكتاب   ذلك: }وقال  ،[256:  البقرة ]

  أعالم( ال)  فإن واضًحا  التعبيرين بين الفرق  ترى  وأنت  ، [12: التوبة { ]ينتهون  لعلهم لهم  أيمان ال  إنهم 

 . ذكرنا  كما  المنزلة هذه منزال  كان  ما أو ظن أو  قول، على   رد ( ما) و  للمخاطب 

  وال   عنه،  منفصلة أو  بمنفيها   متصلة ( ما)  بـ  الجنس نفي   يستطاع فإنه  االستعمال، ناحية  من أيضا  ويختلفان

  لكم  ما : }وقال  ،[100:  الشعراء{ ]شافعين من  لنا فما: }تعالى   قال به   متصلة  إال نصا( ال)  بـ  الجنس ينفي

(  ال ) ألن   وذلك الناحية  هذه في  استعماال  أوسع( ما)  فـ بالفتح(  رجل الدار في ال)  يقال   وال{ غيره إله  من

  وجب  بينهما  فصلت  فإن  بينهما،   الفصل يصح ال  ولذلك  الواحدة، كالكلمة  فأصبحتا  منفيها  مع تركبت 

 . وتكرارها  أهمالها

 :المصدر

 . السامرائي  صالح   فاضل للدكتور النحو معاني 


