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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה

1

הפּעם :על מילות השלילה :לא ,אל ,אין
לא משמשת לשלילת פועל בזמן עבר ועתיד ,לשלילת תואר ולשלילת שם
דוגמות:
• שלילה של פועל :וַ אֲ ִני א אָחוּס עַ לִ -ני ְנוֵ ה הָ עִ יר הַ גְּ ד ֹולָה אֲ ֶשׁר יֶשׁ-בָּ הּ הַ ְרבֵּ ה ִמ ְשּׁ ֵתּים-
אָדם אֲ ֶשׁר אָ -י ַדע בֵּ ין-יְ ִמינ ֹו לִ ְשׂמֹאל ֹו וּבְ הֵ מָ ה ַרבָּ ה )יונה ד ,י"א(
עֶ ְשׂ ֵרה ִרבּ ֹו ָ
•

שלילה של שם תואר :עַ ם נָבָ ל וְ א חָ כָ ם )דברים ל"ב ,ו(

•

אָדם לְ בַ דּ ֹו )בראשית ב ,י"ח(
שלילה של תואר הפועל :א-טוֹב הֱ יוֹת הָ ָ

•

שלילה של שם עצם :א דֻּ בִּ ים וְ א יַעַ ר )סוטה מ"ז ,ע"א(

אל משמשת לשלילת ציווי ]צורת הפועל מופיעה בעתיד[ ולשלילת שם
דוגמות:
•

ח ֵגר כִּ ְמפַ ֵתּחַ )מלכים א ,כ ,י"א(
שלילה של פועל :אַל-יִ ְתהַ ֵלּל ֹ

•

אל תרצה את חברך בשעת כעסו )אבות ד ,י"ח(

•

שלילה של שם :אַל-בְּ אַ ְפּ ,פֶּ ןַ -תּ ְמעִ טֵ ִני )ירמיה י ,כ"ד(

אין משמשת לשלילה של שמות תואר ,פעלים בצורת ההווה וצורות מקור בהוראת
אסור
דוגמות:
•

שלילה של שם תואר :אֵ ין חָ כָ ם כְּ בַ עַ ל הַ נִּסָּ יוֹן )עקידה ,שער י"ד(

•

שלילה של פועל בהווה :הדוב אינו אוהב אמבטיות כאלה )ילן-שטקליס ,הדוב(

• שלילה של צורת מקור :אין לחצות את הכביש ,...לעולם אין לדעת

1

ד"ר עדית שר  -מרכזת ,זהבה קב-ונקי ,אוסנת שריג
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מרים ילן-שטקליס שוררה במילות השלילה
אַל
יֵשׁ ִמלִּ ים כָּ ל-כָּ ך ט ֹוב ֹות:
י ֹום הֻ ֶלּ ֶדת ...סוּס ...א ֹו שׁ ֹוט...
אד,
וְ ֶי ְשׁ ָנן ָרע ֹות ְמ ֹ
מד...
לְ מָ ָשׁל לִ ישׁ ֹון ,לִ לְ ֹ

אַ ִ מ ָלּה אַחַ ת ְקצָ ָרה,
אֵ ין בָּ הּ ט ֹוב וְ אֵ ין בָּ הּ ָרע,
הַ ִמּ ָלּה הַ ֹזּאת ִהיא אַל,
א ַתּ ְרגִּ ישׁ בָּ הּ כְּ ָלל וּכְ ָלל –
ִהיא ָרעָ ה ִמן הָ ָרע ֹות,
ִהיא גְּ רוּעָ ה בֵּ ין הַ גְּ רוּע ֹות!

אַל ִתּ ְשׁאַל י ֹותֵ ר ִמ ַדּי,
אֵ ין עַ כְ ָשׁיו לְ אַ בָּ א פְּ ַנאי!
אַל ָתּרוּץ אֶ ל הַ בְּ אֵ ר!
אַל ִתּ ְק ֹפּץ מֵ עַ ל ָגּ ֵדר!
אַל ַתּכֶּ ה אֶ ת אֲ ח ֹו ְת– 
ִהיא ְקטַ ָנּהְ ,קטַ ָנּה ִמ ְמּ!
אַל ,וְ אַל ,וְ אַל ,וְ אַל!
ִמי ִה ְמ ִציא א ֹותָ  בִּ כְ ָלל?

