
 دخول االستفهام على ال النافية للجنس.تكرار ال, و  المحاضرة الثالثة عشرة:
فتقول: ال رجل وامرأة وامرأة وال يجوز البناء على الفتح وحكى األخفش ال رجل     

وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر ال فكأنه قال ال رجل وال امرأة ثم حذفت 
 ال.
وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد ال يجوز فيه إال الرفع والنصب سواء تكررت    

هذا كله إذا ,تتكرر نحو ال رجل وغالم امرأة ال نحو ال رجل وال غالم امرأة أو لم 
كان المعطوف نكرة فإن كان معرفة ال يجوز فيه إال الرفع على كل حال نحو ال 

 رجل وال زيد فيها أو ال رجل وزيد فيها.
 ما تستحق دون االستفهام ...وأعط ال مع همزة استفهام   

 ومثال االستفهام عن النفي قولك أال رجل قائم ومنه قوله:
 إذا أالقي الذي القاه أمثالي ...أال اصطبار لسلمى أم لها جلد؟ 

ذا قصد بأال التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من       وا 
األحكام وعليه يتمشى إطالق المصنف ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في االسم 

ومن استعمالها ,أو العطف بالرفع مراعاة لالبتداءوال يجوز إلغاؤها وال الوصف 
 ر:للتمني قولهم أال ماء ماء باردا وقول الشاع
 فيرأب ما أثأت يد الغفالت ...أال عمر ولى مستطاع رجوعه 

 حذف خبر ال النافية للجنس.  
 إذا المراد مع سقوطه ظهر ...وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر       
إذا دل دليل على خبر ال النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين     

يقال هل من رجل قائم فتقول ال رجل وتحذف وكثر حذفه عند الحجازيين ومثاله أن 
الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين وال فرق في 
ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف وال جار ومجرور كما مثل أو ظرفا أو جارا 

 ومجرورا نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول ال رجل.
فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع نحو قوله َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه     

 وال كريم من الولدان مصبوح َوَسلََّم ال أحد أغير من اهلل وقول الشاعر:
 



 
 
 


