
 : أحوال اسم ال النافية للجنس.المحاضرة الحادية عشرة
قول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم ال     

مرفوعا والرافع له ال عند المصنف وجماعة وعند سيبويه الرافع له إن كان اسمها 
ن كان االسم مفردا فاختلف في رافع الخبر فذهب  مضافا أو مشبها بالمضاف وا 

نما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ ألن مذهبه أن  سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بال وا 
ال واسمها المفرد في موضع رفع باالبتداء واالسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك 
المبتدأ ولم تعمل ال عنده في هذه الصورة إال في االسم وذهب األخفش إلى أن الخبر 

  عاملة في الجأأين كما علم  فيهما مع المضاف والمشبه به مرفوع بال فتكون ال
وأشار بقوله والثاني اجعال إلى أنه إذا أتى بعد ال واالسم الواقع بعدها بعاطف      

ونكرة مفردة وتكرر  ال نحو ال حول وال قوة إال باهلل يجوأ فيهما خمسة أوجه وذلك 
 ح أو ينصب أو يرفع ألن المعطوف عليه إما أن يبنى مع ال على الفت

 فإن بني معها على الفتح جاأ في الثاني ثالثة أوجه:
األول: البناء على الفتح لتركبه مع ال الثانية وتكون ال الثانية عاملة عمل إن     

 حو: ال حول وال قوة إال باهللن
الثاني: النصب عطفا على محل اسم ال وتكون ال الثانية أائدة بين العاطف     

 ف نحو ال حول وال قوة إال باهلل ومنه قوله:والمعطو 
 اتسع الخرق على الراقع ...ال نسب اليوم وال خلة  

  الثالث: الرفع وفيه ثالثة أوجه:    
أن يكون معطوفا على محل ال واسمها ألنهما في موضع رفع باالبتداء عند األول:   

الثانية: عمل  عمل ليس الثالث: سيبويه وحينئذ تكون ال أائدة الثاني: أن تكون ال 
أن يكون مرفوعا باالبتداء وليس لال عمل فيه وذلك نحو ال حول وال قوة إال باهلل 

 ومنه قوله:
 ال أم لي إن كان ذاك وال أب ...هذا لعمركم الصغار بعينه 

ن نصب المعطوف عليه جاأ في المعطوف األوجه الثالثة المذكورة أعني البناء  وا 
 ب نحو ال غالم رجل وال امرأة وال امرأة وال امرأة والرفع والنص



ن رفع المعطوف عليه جاأ في الثاني وجهان األول: البناء على الفتح نحو ال رجل  وا 
 وال امرأة وال غالم رجل وال امرأة ومنه قوله:

 وما فاهوا به أبدا مقيم ...فال لغو وال تأثيم فيها 
وال يجوأ النصب  وال غالم رجل وال امرأة امرأةوالثاني: الرفع نحو ال رجل وال   

ة ألنه إنما جاأ فيما تقدم للعطف على محل اسم ال وال هنا ليس  بناصب ,للثاني
ن رفع  أوال ال تنصبا  فيسقط النصب ولهذا قال المصنف:  وا 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


