
 النافية للجنس) ال  ( 
 

ال النافية للجنس من الحروف الناسخة التي تعمل عمل إنَّ فتنصب االسم وترفع الخبر، ال فرق 
 : ال طالَب علٍم موجوٌد، ومثال المكررة: في ذلك بين المفردة والمكررة، فمثال المفردة 

 :أربعة هيإال بشروط " ال النافية للجنس"ال حول وال قوة إال باهللا، وال تعمل 
 
أن تكون لنفي الجنس نصا، فلو كانت محتملة لنفي الجنس ولنفي الواحدة عملت عمل ليس، . ١

 .ال رجُل موجوداً: مثل
 
ال طالَب علٍم موجوُد، فإن لم يكن اسمها نكرة : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، مثل. ٢

في ) ال( وال تعمل .ال البخل محمود، وال اإلسراف مقبول: أهملت ووجب تكرارها، مثل
أي " قضية وال أبا حسٍن لها"المعرفة، وما ورد من ذلك فمؤول، كقول عمر رضي اهللا عنه 

 .وال مسمى بهذا االسم لها
 
 .ال في الدار امرأة وال رجل: أن ال يفصل بينها وبين اسمها، فإن فصل بينهما ألغيت مثل. ٣
 
جر، ألغيت وخفض االسم الذي أن ال يدخل عليها حرف جر، فإن دخل عليها حرف . ٤

 .سافرتُ بال زاٍد: مثل. بعدها
 

 )ال(أحوال اسم 
 ال فتاةَ موجودةٌ، ال ضّديِن مجتمعاِن، ال مهمليَن فائزوَن، :يكون مفردا مثل .١

 .    ال جاهالٍت محترماتٌ
 
وطٍن ال شجرةَ رّماٍن في البستاِن، ال راعَي غنٍم  في العقِل، ال خائني : ويكون مضافا مثل. ٢ 

 سالموَن، ال مهمالِت واجٍب ممدوحاتٌ 
 
 ال راكباً فرساً في الطريقِِ، ال مقصراً في واجبه ممدوٌح، : ويكون شبيها بالمضاف مثل. ٣

 . ال قبيحاً عملُُه مشكوٌر، ال طالعاً جبالً ظاهٌر
 
 



 نماذج اإلعراب
 
 ال شجرةَ رّماٍن في البستاِن. ١

 .نافية للجنس تعمل عمل إن : ال 
 .اسم ال، منصوب بفتحة ظاهرة  وهو مضاف : جرةَ  ش

 .مضاف إليه مجرور بالكسرة : رمان  
 .حرف جر  :في    
 .وعالمة جره الكسرة" في"اسم مجرور بـ  : البستان

 .والجار والمجرور في محل رفع خبر ال النافية للجنس   
 
 ال راكباً فرساً في الطريقِِ. ٢

 .نافية للجنس : ال 
 . يعمل عمل فعله. اسم ال منصوب بالفتحة الظاهرة : راكبا 

 .وفاعله ضمير مستتر
 .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة : فرسا 
 .حرف جر : في 
 .وعالمة جره الكسرة" في"اسم مجرور بـ  :الطريق 
 .والجار والمجرور في محل رفع خبر ال النافية   

 .ال فتاةَ موجودةٌ. ٣
 .نافية للجنس  : ال
 .مبني على الفتح في محل نصب" ال"اسم   : فتاة

 .مرفوع بالضمة الظاهرة" ال"خبر   :موجودة
 
 .ال ضّديِن مجتمعاِن. ٤

 . نافية للجنس  : ال
 .وهو في محل نصب) ألنه مثنى(مبني على الياء " ال"اسم   : ضّدين

 ).ألنه مثنى(مرفوع باأللف " ال"خبر   :مجتمعان
 
 .ال جاهالِت محتَرماتٌ. ٥
 



 .نافية للجنس : ال  
 .مبني على الكسر نيابة عن الفتح ألنه جمع مؤنث سالم" ال"اسم  :جاهالِت 

 .مرفوع بالضمة الظاهرة" ال"خبر  :محترماتٌ
 


