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 امللخص: 
على سيدنا محمد النبي أفصح العرب أجمعين اما بعد: تعد مفردة أو كلمة )ليس( من األلفاظ التي    والسالمالحمد هلل رب العالمين و الصالة  

)الخالف في ليس دراسة نحوية( قسمت الدراسة على ثالثة مباحث:  ا  هذ  بحثيأثارت خالف بين بعض النحاة في بنيتها وعملها وموقعها. ففي  
ها وإشتقاقها، والمبحث الثاني: فقد تكلمت فيه عن )أحوال مجيئها( تعدد أحوالها، والمبحث عن )بنية ليس( من حيث أصل  تكلمتالمبحث األول:  

ذكرها في القران الكريم. وكان منهجي في البحث جمع اآلراء من كال الطرفين وبيان الراحج  و الثالث فقد بحثت فيه عن خبرها وأحواله وأحكامه  
   ت المفتاحية: )الخالف في ليس دراسة نحوية(.الكلمامنها بما يصحبه من قوة الحجة والبرهان.

Abstract:  

The singular or the word (not) is one of the words that provoked a dispute between some grammarians in 

its structure, function and location. In my research this (disagreement in not a grammatical study) the study 

was divided into three sections: The first topic: I talked about (the structure of Les) in terms of its origin 

and derivation, and the second topic: I talked about (the conditions of its coming) the multiplicity of its 

conditions, and the third topic, I searched for Its news, conditions and provisions are mentioned in the Holy 

Qur’an.Key words: (Study not in Arabic gramma)  

 املقدمة
ح  الحمد هلل كاشف الغطاء ومانح العطاء أهل الصفات األزلية المتنزهة عن الزوال والفناء،  والصالة والسالم على النبي العربي األمي أفص  

صحبه مصابيح الهدى وأعالم الدجى ومن نحى نحوهم واقتدى بهداهم. أما بعد: فإنه من  من نطق بالضاد محمد عبده ورسوله وعلى آله و 
يانه دواعي السرور والفرح أن يختارك هللا لخدمة هذه اللغة العظيمة المحروسة بالكتاب العظيم الذي أبهر أهلها بفصاحته وبالغته وإعجازه وب

من هذا الشرف وهو دراسة )ليس( في اللغة العربية دراسة نحوية لما لها من مساحة  واسراره. وقد عمدت بكتابة بحثي هذا عّلي أحصل بجزء 
عمٍل كبيرة في النحو العربي وهي أكبر من أن تحصر في باب )كان وأخواتها( وحصر عملها على عمل أخواتها كما أشار إلى ذلك كثير  

احدا وهي أنها من أخوات كان فترفع االسم وتنصب الخبر، وحتى نصل  من النحاة، وِلَما َشاع بين طالب العلم أن ليس ال تعمل إال عمال و 
إلى دقائق ما في )ليس( من جهاتها األربع واإلحاطة الكاملة بأدق تفاصيلها بدأت بدراسة هذا الموضوع وقد قسمته على ثالثة مباحث وقد 

إلى تمهيد،  فشرعت في المبحث األول: بالكالم عن )بنية   استغنيت عن ذكر التمهيد ألني وجدت أنه ال حاجة لذكره ألن الموضوع ال يحتاج
ليس( من حيث أصلها واشتقاقها عند أهل اللغة والخالف في ذلك،   ومن ثم ذكرت تصرفها وجمودها عند النحاة وما جرى من خالف بينهم  

ثم ذكرت سبب ذكرها مع كان وأخواتها،  ودخول في هذا الباب،  ثم فعليتها وحرفيتها وما وقع من خالف بين البصريين والكوفيين في ذلك،   
همزة االستفهام عليها. أما في المبحث الثاني: فقد تكلمت فيه عن )أحوال مجيئها( وشرعت بذكر ما جرى من خالف بين النحويين في مجيئها  

فة من تكلم بهذا من وقف بالضد منه ،   نافية ومن ثم في حملها على )ما النافية( إهمالها وما وقع من خالف فيها وذكرت أيضا مجيئها عاط
ا وأيضا ذكرت مجيئها أداة استثناء وموصوفًا بها. أما المبحث الثالث: فقد بحثت فيه عن خبرها وأحواله وأحكامه وذكرت فيه توسط خبرها وم

يضا دخول الباء في خبرها وقد جرى من خالف كبير بين النحويين فيه وذكرت أيضا تقدم خبرها عليها ومن أيد ذلك ومن أنكره،  وذكرت أ
أشرت إلى أنه قد يدخل غير الباء في خبرها،  وذكرت خبرها في القران الكريم وعلى كم صيغة جاء خبرها في القران الكريم،  هذا كل ما  

نحويين من المتقدمين بحثت فيه. أما المصادر والمراجع التي اعتمدتها في هذا البحث كتب النحو وكتب اللغة وقد كان اعتمادي على كتب ال
   والمتأخرين. وختامًا أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به اإلسالم والمسلمين والحمد هلل رب العالمين.   

 لـــــــيـس )) دراسة يف البنية (( املــبحــث األول
 أصـلــهـا وإشـتـقـاقــها الـمطـلـــــب األول

. وأصله: ال أيس، طرحت الهمزة وألزقت الالم بالياء. والدليل قولهم:  (1) ُة نفٍي، فعُل ماٍض. أصله: َلِيَس، كَفِرَح، فسكنت تخفيفا)) ليس: كلم  
من حيث أْيَس وليس، أي: من حيث هو وال هو أو معناه ال وجد َأو َأْيَس، أي: موجود والَأْيَس ال موجود فخففوا وإنَّما جاءت بمعنى    إئتني

ار،  وث اليغالتبرئة واللَّيس محرِّكة الشجاعة، وهو أليُس، من ليس، والغفلة. واألليس البعير يحمل ما حمِّل، ومن اليبرح منزله،  واألسد، والّدي
.   قال اإلمام اآللوسي: (2)  وُيَتهزَُّأ به، والحسن الخلق وتاليس َحُسَن خلقه، وعنه أغَمَض والماليُس البطيء ككتاٍب: الّديوث اليبرح منزله((

هو القياس لمخالفتها أخواتها كما يقال َعْلَم في َعِلَم والتزامهم تخفيفها بإسكان الياء وتركهم قلب يائها ألفًا كما    (3)))وأصلها َلِيَس بكسر الياء
في عدم التصرف وال يجوز أن تكون مفتوحة العين؛ إذ الفتحة ال تحذف في العين تخفيفًا وال مضمومة؛ إذ لم يوجد المضموم في يائي العين  
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لك قول العرب: إئتني به من حيث  .     ونقل ابن منظور عن الفرَّاء قوله:))أصل ليس ال أْيَس ودليُل ذ(4)إال َهُيَؤ أي: حسنت هيئته فليحفظ((
.  وحكى أبو علي أنَّهم يقولون: ))جيَء به من حيث ليسا؛ يريدون (5)  أْيَس وَلْيَس، وجيء به من أْيَس وَلْيَس، أي: من حيث هو وليس هو((

أّن وزنها )َفِعَل(، بكسر   (7) ذهب الجمهور.  م(6) وليس فيشبعون فتحة السين، إمَّا لبيان الحركة في الوقف، وإمَّا كما ُلِحقت ببينا في الوصل((
بعد   العين، ولزم التخفيف لثقل الكسرة على الياء فخفِّفت بحذف الحركة، ويستدل على أنَّ أصل حركة العين كسرة بأّنها لو كانت بالفتح لصار

حين إسناده تاء الفاعل، واليكون هذا وال    التخفيف إلى )الس( بالقلب، مثل )باع(، وأّنها لو كانت بالّضم لصار إلى )ُلست( بضم الالم، 
لب  .   ليس: أصلها عند الجمهور َلِيَس بكسر العين فخففت بالسكون لثقل الكسرة على الياء ولم تقلب الياء ألفا ألنه جامد فكرهوا فيه الق(8)ذاك

لقلب، ولو كانت بالضم لقيل ُلست بضم الالم وعلى  دون التخفيف ألّنه أسهل من القلب، ولو كانت بالفتح لم تسكن لخفة الفتح بل كان يلزم ا
 . (9)ما حكاه أبو حيان من قولهم ُلست بضم الالم تكون قد جاءت من البابين

 تصرفها ومجودها املطلب الثاني
ال    َلْيَس تصريف الفعل الماضي فثنوا وجمعوا وأنثوا فقالوا: ليس وليسا وليسوا وليسِت  مرأة وليستا ولسَن ولم  قال األزهري: ))وقد صرَّفوا 

، وزنه َفِعَل (11).  صرح ابن هشام رحمه هللا أنَّ ليس: ))هي فعل ال يتصرف(10)   يصرفوها في المستقبل، وقالوا: لست أفعل ولسنا نفعل((
ره َفَعَل بالفتح ألنه ال يخفف، وال َفُعَل بالضم ألّنُه لم ُيْسَمع في يائي العين إال َهُيَؤ،   وُسِمَع ُلْسُت بضم الالم،  بالكسر، ثم ألتزم تخفيفه ولم نقدٍّ

لنفي، ضارعت )ما( التي للنفي، حتى أنَّ  .   والذي منع ليس من التصرف هو: ))أنَُّه لما دخلها معنى ا(12)   فيكون على هذه اللغة كَهُيَؤ((
.أشار (13) بعض العرب يجري ليس مجرى ما، فلما دخلها شبه الحروف والحروف ال تتصرف ولم تتصرف هي أيضا ُألزمت وجها واحدًا((

: ))جميع هذه األفعال تتصرف ))ويقصد كان وأخواتها(( فيأتي منه ا المضارع واألمر، والمصدر  اإلمام جالل الدين السيوطي رحمه هللا إلى أنَّ
. ذكر ابن يعيش: ))ليس منفردة ألنها  (14) والوصف، إال أنَّ األمر ال يتأتى صوغه من المستعمل منفيًا إال ليس َفُمْجَمٌع على عدم تصرفها((

ت )كان( مجراه ألّنها  ، فال يجري مجرى الفعل المتصرف كما ُأجري(16)ليس فعل غير متصرف  (15)وحدها من بين سائر أخواتها ال تتصرف
في   ذلك  يكون  فهو ضارب ومضروب وإضرب، وال  تقول ضرب يضرب  كما  كائن وكن،  فهو  يكون  كان  تقول:  أّنك  ترى  اال  متصرفة، 

، ويذكر سيبويه أنها وِضَعت موضعا واحدا،  (18) من جملة األفعال التي ال تتصرف )ليس( باتفاق النحاة)). وذكر إبراهيم بركات:  (17)ليس((
متعلقها((وم بذكر  إال  معناها  يفهم  أنها ال  في  الحروف،  أنها وضعت وضع  النحاة  ويذكر  األفعال،  سائر  َتصرُّف  ُتصرَّف  لم  ثم  .     (19)ن 

وخالصة الكالم كله أنَّ ليس فعل ال يتصرف تصرُّف كان وأخواتها ودليل ذلك ما جاء في جميع النصوص السابقة التي تدل على عدم  
 عال.    تصرفها تصرف األف

 اخلالف حول )ليس( كونها فعاًل أم حرفًا املطلب الثالث
ولقد وقع خالف بين النحويين حول ليس هل هي فعل أم حرف وسأذكر خالفهم في ذلك. قال أبو علي الفارسي: ))أن )ليس( وإن كانت    

إما أن يكون داال على حدث وأحد األزمنة الثالثة    قد رفعت ونصبت فليست فعال على الحقيقة؛ أال ترى أن الفعل ال يخلو من أحد األمرين:
وإما أن يكون داال على أحد األزمنة مجردا من الحدث فإذا لم يخل الفعل من أحد هذين القسمين، ولم تكن )ليس( من واحد منهما ثبت أنه 

االتصال ليس بداللة قاطعة على أنها فعل؛ أال .   وذكر أيضًا: ))إن اتصال الضمير به هذا (20) ليس بفعل وإن كان فيه بعض الشبه منه((
  ترى انه قد اتصل الضمير على هذا النحو بما هو اسم، وذلك قول بعضهم ))هاءا(( و))هاؤوا(( كما تقول للمخاطب ))افعال(( و ))افعلوا( (( 

)ما(( النافية وتبعه على ذلك أبو بكر بن في الحلبيات إلى أنها حرف نفي بمنزلة )  (22). قال ابن هشام: ))وأما ليس فذهب الفارسيُّ (21)
.  ليس فعل ماض ناقص جامد لم تستعمل تاّمة أبدا، ولم يأت منها مضارع أو أمر، وقيل إنها حرف، التدل على ما يدل عليه  (23) شقير((

ُد القول األول وهو رأي    حرف النفي وال تدل على حدث كبقية األفعال، غير أنَّ اتصالها بتاء التأنيث وتاء الفاعل نحو: َلْيَسْت  ولسُت، ُيَؤكَّ
.   ولقد رد المبرد على من قال بعدم فعليتها قائال: ))أما الدليل على أنها فعل فوقوع الضمير الذي ال يكون إال في األفعال فيها (24)الجمهور

،  وليسْت أمة هللا ذاهبة كقولك ضربو  .   ذكر اإلمام اآللوسي (25) ا وضربا وضربْت((نحو: لست منطلقا،  ولسَت،  ولستما،  ولستم،  ولستنَّ
في حاشيته على شرح قطر الندى: )قوله حرف نفي( وأجاب عن إلحاق الضمائر فيها بأنه لشبهها الفعل في كونها ثالثية ورافعة وناصبة  

ز ليس زيٌد بقائم غدا، وبعدم تصرفها ولعله ال يقول بأن هذه السالمة من خواص الفعل، وأيضا استدل على ذلك بعدم داللتها على المضّي لجوا
تصّرف األفعال، وفيه أن عدم داللتها عاِرض وعدم التصرف ال يقتضي الحرفية كما ال يخفى. )قوله بمنزلة ما النافية( ويؤيد ذلك بأنهم 

الفعلية جواز تقديم خبرها على    شبهوها بها في إبطال عملها بدخول إاّل على الخبر في قولهم ليس الطيب إال المسُك بالرفع، ويبعده ويؤيد
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اسمها عند جمٍع وتقديمه عليها عند كثير منهم بخالف ما. وعند الكوفيين تكون حرف عطف في المفردات، تقول قام القوم ليس زيٌد، ورأيت 
هذا بزيٍد  ومررت  زيدًا،  ليس  فعليت  (26)القوم  أو  حرفيتها  حيث  من  ليس  في  هللا  رحمه  المالقي  اإلمام  ذكره  أّن                                  ومما  اعلم  قوله:  ها 

)ليس( ليسْت محضة في الحرفية وال محضة في الفعلية،  ولذلك وقع الخالف فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسي فزعم سيبويه أنها فعل 
، نحو: (28)ولوال قبولها عالمة الفعل  .   )ليس(: فعل ماٍض للنفي، مختص باألسماء، وهي فعل يشبه الحرف(27)وزعم أبو علي أنها حرف

. لقد جمع ابن يعيش أغلب األقوال التي قيلت حول )ليس( في فعليتها وحرفيتها  (29) ))ليسُت وليسا وليسوا ولسنا ولسن((، لحكمنا بحرفيتها
ئية )فينفيها في الحال( وذلك أنك وأجاب عنها متسائاًل مع نفسه وكأن سائال يسأله ويجيب عليه: ))اعلم أن ليس فعل يدخل على جملة ابتدا

وليس لها إذا قلت زيٌد قائٌم ففيه إيجاب قيامه في الحال وإذا قلت ليس زيٌد قائمًا فقد نفيت هذا المعنى فإْن قيل َفِمْن أين زعمتم أنها فعل  
تها على نفي الحاضر قيل الدليل على  تصرف األفعال بالمضارع واسم الفاعل كما كان ذلك في كان وأخواتها وإنما هي بمنزلة )ما( في دالل

أنها فعل اتصال الضمير الذي ال يكون اال في األفعال بها على حد اتصاله باألفعال وهو الضمير المرفوع نحو قولك لسُت ولسنا ولسَت 
ة وصاًل ووقفًا نحو لْيَسْت هند قائمًة  ولستما ولستم ولسِت ولسُتنَّ وألن آخرها مفتوح كما في أواخر األفعال الماضية وتلحقها تاء التأنيث الساكن

ال  كما تقول كانْت هند قاتمًة وليس كذلك التاء الالحقة لألسماء فإنها تكون متحركة بحركات اإلعراب نحو قائمة وقاعدة فلما وجد فيها ما  
ذلك على كونها حرفًا قيل عدم التصرف   يكون اال في األفعال دل على أنها فعل فإن قيل األفعال بابها التصرف وليس غير متصرفة فهال دلكم

  ال يدل على أنها ليست فعاًل إذ ليس كل األفعال متصرفة اال ترى أّن )نعم وبئس وعسى وفعل التعجب( كلها أفعال وان لم تكن متصرفة وأما 
جمودها وعدم تصرفها وأما أن يدل    كونها بمنزلة )ما( في النفي فال يخرجها أيضًا عن كونها فعال ألنه يدل مشابهة بينهما وهو الذي أوجب

ليَس  أنها حرف فال، إذ الداللة قد قامت على أنه فعل ومما يدل أنها فعل وليست حرفا أنها تتحمل الضمير كما أّنه يتحمل الضمير فتقول زيٌد  
ضمير زيد وأيضا فإن )ليس( ال يبطل    قائمًا فيستكن في ليس ضمير من زيد وال يكون مثل ذلك في )ما( فال يقال زيد ما قائما فُيْجَعل في ما

أنك عملها دخول إال في خبرها فنقول ليس زيد اال قائما وال يكون مثل ذلك في )ما( ال نقول ما زيد اال قائما ومن المانع )ليس( من التصرف  
دت )ليس( المعنى الذي يكون في المضارع  تقول كان زيد فتفيد المضي وتقول يكون زيد فتفيد االستقبال وأنت إذا قلت ليس زيد قائما اآلن فقد أ 

 بلفظ الماضي واستغنى عن زيادة حرف مضارعة فيها وقوله ))ال نقول ليس زيد قائما غدا(( يريد أنها ال تكون إال لنفي الحاضر ال غير وال 
ل به البصريون من أّن )ليس( فعٌل بدليل .  والراجح من ذلك هو ما قا(30)ينفى بها في المستقبل وقد أجازه أبو العباس المبرد وابن درستويه(( 

 وتاء التأنيث الساكنة ومثاله ومثاله  (31) َوَلْسُتْم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأْن ُتْغِمُضوا ِفيِه(قوله تعالى: )  إلحاق الضمائر فيها فتقول: لسِت ولسَت ولسُتم ومثاله 
يَِّئاِت(  .  (33)، وهي تعمل في األسماء المعرفة والنكرة والظاهرة والمضمرة كاألفعال المتصرفة  (32) قوله تعالى: )َوَلْيَسِت التَّْوَبُة ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ

 املطلب الرابع ذكرها مع كان ودخول همزة االستفهام عليها
وِإنَّما ُذِكَرْت )ليس( مع كان لكونها من أخواتها وسبب كونها من أخواتها فيما توصلت إليه وظهر لي إتحادها معها   أواًل: ِلَم ُذِكَرت مع كان:

أي مع كان في معنى النقص ولم أَر وأقرأ من صرح بهذا ولكن يفهم هذا من حيث اإلشارة في كالمهم حيث يذكرونها مسماة ))باألفعال 
عال هو معنى النقص،  اال ترى أنها تشبه كان في تجردها عن الحدث إذ معناه مطلق النفي،  وتجردها عن  الناقصة(( فالذي جمع هذه األف

 الزمن وأنها ال تكتفي بالمرفوع مثل كان فهي مشابهًة لها في كل من القولين بمعنى النقص. 
يها همزة االستفهام للتقرير كقوله تعالى: )َأَلْيَس َّللاَُّ  ليس: ))كلمة مستعملة في النفي فإذا دخلت عل   ثانيا: دخول همزة االستفهام عليها:  

صار إيجابا  ولم يجز دخول ))إال(( عليها،  كما ال يجوز دخولها مع الموجب نحو ))ثبت زيد إال قائمًا((،  وكما ال يجوز   (34) ِبَكاٍف َعْبَدُه(
دخول ))إال(( عليه لكون الكالم بدخول الهمزة موجبا،  كذلك ال يجوز أن ينصب معها المضارع بعد الفاء كما ينصب بعد النفي نحو ))ما 

ا لم يجز ))أليس زيد إال قائمًا(( كذلك ال يجوز ))أليس زيد قائمًا فأقوم((،  وإن كان يجوز قبل اإليجاب ))ليس زيد تأتيني فأحدثك((. فكم
ي فلما زال قائمًا فأقوم(( كما كان يجوز ))ليس زيد اال قائمًا((. وإنما امتنع هذان األمران لما آل األمر إلى اإليجاب ألنهما كانا يجوزان للنف

. وإنما ُأمُتِنَع دخول همزة االستفهام ألنه: إذا أدخلت على ))ليس(( ألف االستفهام كانت تقريرا ودخلها معنى اإليجاب (35) وازهما((النفي بطل ج
  ،  وأحدٌ فلم يجئ معها )أحٌد( ألنَّ )أحدا( إنما يجوز مع حقيقة النفي ال تقول: أليس أحٌد في الدار الن المعنى يؤول إلى قولك: أحٌد في الدار 

  ال يستعمل في الواجب ولذلك ال يجوز أن تجيء إال مع التقرير، ال يجوز أن تقول فيها ألن المعنى يؤول إلى قولك: )زيد إال فيها( وذا ال
 .  (36) يكون كالما

 ليس )أحوال جميئها( املبحث الثاني
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 أن تكون نافية املطلب األول
 (37)لحال أم لنفي االستقبال فذكر أبو حيان رحمه هللا تعالى: أن )ليس( عند بعضهمجرى خالف بين النحويين في ليس حول هل تأتي لنفي ا  

،   (41) إلى أنها قد تنفي في االستقبال ومنعه الزمخشري   (40)،  وابن درستويه،  والصيمري (39)،  وابن السراج(38)للنفي مطلقًا،  وذهب المبرد
. وزعم  (42)د منعوا من قولهم: ليس زيٌد قد ذهب،  وال قد يذهب لتضاد الحكم بين قد وليسفقال: وال تقول ليس زيٌد قائمًا غدًا. وفي الغرة: ق

قوم من النحويين أن ))ليس وما(( مخصوصان بنفي ما في الحال،  والصحيح أنهما ينفيان ما في الحال،  وما في الماضي،  وما في 
به المسمى بالقانون: و)ليس( النتفاء الصفة عن الموصوف مطلقًا،  قال أبو  االستقبال. وقد تنبه أبو موسى الجزولي إلى ذلك،  فقال في كتا

علي الشلوبين قال أبو موسى ذلك وإن كان األشهر عند النحويين أن ليس إنما هي النتفاء الصفة عن الموصوف في الحال،  ألن سيبويه 
ازية،  ثم بّين الشلوبين أن مراد القائلين: إّن )ليس( النتفاء الصفة  حكى: ليس َخلُق هللا مثَله،  وأجاز: ما زيد ضربته على أن تكون )ما( حج

ليه أيضا،   في الحال،  أنَّ الخبر إذا لم يكن مخصوصًا بزمان دون زمان،  وُنِفَي بليس،  فإنَّه ُيْحَمُل نفيها على الحال،  كما يحمل اإليجاب ع
.وقد ورد استعمال المستقبل منفيًا بليس في  (43)ن به موجبا كان أو منفيا بليسفإن اقترن الخبر بالزمان أو ما يدل عليه فهو بحسب المقتر 

ِبآِخِذيِه ِإالَّ  َواَل َتَيمَُّموا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َوَلْسُتْم  ،  وقوله تعالى: )(44)   كتاب هللا تعالى ومنه قوله تعالى: )َأاَل َيْوَم َيْأِتيِهْم َلْيَس َمْصُروًفا َعْنُهْم(
 .     (46)(َلْيَس َلُهْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن َضِريعٍ ،  وقوله تعالى: )(45)  (َأْن ُتْغِمُضوا

 وقد ورد في الشعر كثيرًا ومنه قول حسان بن ثابت )رضي هللا عنه(: 
 (47) ما مثله فيهم وال كان قبله          وليس يكون الدهر ما دام يذبل

 أبي سلمى: ومنه قول زهير بن 
 (48) بدا لي أني لست مدركًا ما مضى       وال سابقا شيئا إذا كان جائيا

 ومنه قول النابغة الذبياني:
 (49) ولست بمستبٍق أخا ال تلّمه         على َشَعث أيُّ الرَجال الُمَهذَّبُ 

 ومنه قول األعور الشنى: 
ن علــيـك فــإن األمــور       بــكــــف   اإللــــه مـــقــاديـــرها هـوِّ

 .(50) فلــــــيس بـآتــيـك  منهــيها         وال قاصـٍر عــــنــك مأمورها
 املطلب الثاني محلها على )ما( وإهماهلا

مضعفًا لقد تكلم جزء ليس بالقليل بحمل )ليس( على )ما( ،  وما ذكره سيبويه رحمه هللا تعالى في كتابه بما يخص حمل )ليس( على )ما(   
ون منه:  هذا الرأي ومقلال وجوده في العربية حيث قال: ))وقد زعم بعضهم أّن ليس تجعل )كـما(، وذلك قليل ال َيكاُد ُيْعَرُف، فهذا يجوز أن يك

 ليس َخَلَق هللُا َأْشَعَر منه، وليس قالها زيد. قال ُحَمْيٌد األْرَقُط: 
ِسِهْم ... و   ليَس كل النوى يلقي المساكينفأْصَبُحوا والنَّوَى عالي ُمَعرَّ

 وقال هشام أخو ذي الرمة: 
 ( 51)هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها ... وليس منها شفاء الداِء َمْبذولُ 

أنَّهم زعموا أنَّ بعضهم    هذا كلُّه ُسِمَع من العرب. والوجه والحّد أن َتْحِمَله على َأّن في ليس إضمارًا وهذا مبتدٌأ، كقوله: إنَّه أمُة هللا ذاهبٌة. إالَّ 
.))حكى َأُبو َعْمرو بن اْلَعاَلء َأن ُلَغة بني َتِميم إهمال َلْيَس َمَع ِإالَّ حمال على  (52) قال: ليس الَطيُب إاّل الِمسُك، وما كاَن الطيُب إال المسُك((

ِبالرَّْفع على اإلهمال َواَل ضمير ِفيَها َوقد نازعه ِفي َذِلك ِعيَسى بن عمر َفَقاَل َلُه َأُبو َعْمرو ِنْمَت َيا َأَبا   53))َما( َكَقْوِلِهم َلْيَس الّطيُب ِإالَّ اْلمسكُ 
ر َوَأبا ُمَحمَّد اليزيدي ِإَلى ا اأْلَْحمَ عمر وَأْدَلَج النَّاُس َلْيَس ِفي اأَلْرِض حجازي ِإالَّ َوُهَو ينصب َواَل تميمي ِإالَّ َوُهَو يرفع ثمَّ َوجه َأُبو َعْمرو خلف

را بذلك ِعيَسى َوَأبا بعض اْلِحَجاِزيِّيَن وجهدا َأن يلقناه الّرْفع َفلم يفعل َوِإَلى بعض التميميين وجهدا َأن يلقناه النصب َفلم يفعل ثمَّ رجعا وأخب
َوزعم َأُبو نزار الملقب ِبملك النَُّحاة َأن    (54) ُهَو َلك ِبَهَذا فقت النَّاسَعْمرو َفأْخرج ِعيَسى َخاتمه من ُأْصُبعه َورمى ِبِه ِإَلى أبي َعْمرو َوَقاَل  

م َأُبو َعلّي َأن اْسم َلْيَس ضمير الّطيب اْسم َلْيَس والمسك ُمْبَتدأ َوَخبره َمْحُذوف َتْقِديره ِإالَّ اْلمسك أفخره َواْلُجْمَلة ِفي َموِضع نصب خبر َلْيَس َوزع
ْأن َوالّطيب مُ   اْلمسك َأو الّطيب ْبَتدأ والمسك َخبره َأو الّطيب اْسمَها َواْلَخَبر َمْحُذوف َوِإالَّ اْلمسك بدل َكَأنَُّه قيل َلْيَس الّطيب ِفي اْلُوُجود ِإالَّ الشَّ

ُوُجود َوحذف خبر َلْيَس لفهم اْلَمْعنى كثير اْسمه َوِإالَّ اْلمسك نعت َواْلَخَبر َمْحُذوف َكَأنَُّه قيل َلْيَس الّطيب الَِّذي ُهَو غير اْلمسك طيبا ِفي الْ 
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.  والخالصة مما تقدم جميعًا أّن حمل )ليس( على )ما( قليل ،  أما توسط إال بين  (55) َوضعف ِبَأن اإلهمال ِإذا َثبت ُلَغة َفاَل ُيمكن التَّْأِويل((
الحجازيون فينصبون ما بعد إال وما ذكر في قصة أبي عمرو بن  اسمها وخبرها فيكون فيها وجهين أما بنو تميم فهم يرفعون ما بعد إال وأما  

 .     (56)العالء خير دليل على ذلك
 جميؤها عاطفة املطلب الثالث

 على خالف َبين النقَلة َواْسَتَدلُّوا ِبَنْحِو َقْوله  (58) َأو البغداديون  (57)َأن تكون حرفا عاطفا أثبت َذِلك اْلُكوِفيُّونَ   
 (59)واإللُه الطالُب ... واألْشَرُم المغلوُب َوَلْيَس الغالبُ أْيَن الَمَفرُّ 

َأي ليسه اْلَغاِلب َكَما َيُقول َوُخرَِّج على َأن اْلَغاِلب اْسمَها َواْلَخَبر َمْحُذوف. َقاَل اْبن َمالك َوُهَو ِفي اأَلْصل ضمير ُمتَِّصل َعاِئد على األشرم  
.   وممن نقل أنها تكون حرفًا عاطفًا، (60)َوُمْقَتضى َكاَلمه َأنه َلْواَل َتْقِديره ُمتَِّصال لم يجز حذفه َوِفيه نظر  الّصديق َكَأنَُّه زيد ثمَّ حذف التصاله

. ولم يثبت كونها عاطفة، عند البصريين. ويوجه هذا  (61)عند الكوفيين، ابن باشاذ، والنحاس، وابن مالك. وحكاه ابن عصفور، عن البغداديين
هب البصريين، بأن يجعل الغالب اسم ليس، ويجعل خبرها ضميرًا متصاًل عائدًا على األشرم، ثم حذف التصاله. كما تقول: البيت، على مذ

 . وفي الحقيقة هي ليست بحرف عاطف ألنه أضمروا فيها واإلضمار ال يجوز في العطف.    (62) الصديق كأنه زيد، ثم تحذف الهاء تخفيفاً 
 اإلستثناء والوصف بها املطلب الرابع

 أواًل: اإلستثناء بـــــ)ليس( 
الناسخة     َأنََّها  ِحيح  َلْيَس زيدا َوالصَّ َأَتْوِني  ِبَمْنِزَلة ِإالَّ َنْحو  َوَأن اْسمَها ضمير َراجع ومن أحوال مجيئها: ))َأن تكون حرفا ناصبا للمستثنى 

ْلَمْسَأَلة َكاَنت َسَبب ِقَراَءة ِسيَبَوْيٍه النَّْحو َوَذِلَك َأنه َجاَء ِإَلى  لْلَبْعض اْلَمْفُهوم ِممَّا تقدم واستتاره َواِجب َفاَل َيليَها ِفي اللَّْفظ ِإالَّ اْلَمْنُصوب َوَهِذه ا
ْرَداء  لكتابة الَحِديث فاستملى ِمْنُه َقْوله صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َلْيَس من َأْصَحاِبي أحد ِإالَّ َوَلو ِشْئت ألخذت َعَلْيِه َليْ   (63)َحمَّاد بن َسلَمة َس َأَبا الدَّ

ْرَداء فصاح ِبِه َحمَّاد لحنت َيا ِسيَبَوْيه ِإنََّما َهَذا اْستِثَناء َفَقاَل ِسيَبَوْيه َوهللا   َفَقالَ   ألطلبن علما اَل يلحنني َمَعه أحد ثمَّ مضى  ِسيَبَوْيٍه َلْيَس َأُبو الدَّ
: ))َأن ليس  تكون َأَداة اْسِتْثَناء :َكَقْوِلك: َقاُموا َلْيَس زيدا .  ومما ذكره ابن هشام رحمه هللا تعالى في شرح شذور الذهب(64)َولِزَم اْلَخِليل َوَغيره((

م َوذكر اْسم هللا َفُكُلوا َلْيَس السن َوالظفر َفَلْيَس ُهَنا ِبَمْنِزلَ  ة ِإالَّ ِفي ااِلْسِتْثَناء والمستثنى بَها َواِجب  َوَقول النَِّبي صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َما أنهر الدَّ
.  وقال الجوجري في شرحه  على الشذور : ))وإنما وجب نصبه ألنه خبرهما،  )ويقصد المستثنى بليس وال (65) ا باإلجماع((النصب ُمطلقً 

ل  يكون( وأسمهما ضمير مستتر فيهما عائد إما على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ،  أي ليس هو أي القائم زيدًا أو على بعض المدلو 
،  والثاني مذهب البصريين واختلفوا في جملة االستثناء   (66) أي ليس هو أي بعض القائمين زيدًا واألول مذهب الكوفيين   عليه بكله السابق ،

. ويبين أبو علي الفارسي سبب إستعمال )ليس( و)اليكون( في االستثناء: حيث (67) هل لها محل أم ال فقلت محلها النصب على الحالية((
اليكون( في االستثناء،  وذلك قولك )أتاني القوم ال يكون زيدًا( و)أتاني إخوتك ليس عمرًا( ووجه االستثناء أنه قال: ))استعملت  )ليس( و)

زيدًا وليس لما قال )أتاني القوم( ظن المخاطب أنَّ )زيدًا( فيهم فاستثنى )زيدًا( بقوله ليس زيدًا وال يكون زيدًا لصار التقدير ال يكون بعضهم  
 .(68) بعضهم عمرًا((

))وزعم الفراء    ولقد ورد إستعمال ليس موصوفًا بها وما ذكره أبو علي الفارسي في الحلبيات نقاًل عن الخليل حيث يقول : ثانيًا: الوصف بها  
حاقهم  أنهما قد استعمال وصفين )ويريد بهما ليس وال يكون( وذلك قولهم ))أئتني امرأة ليست فالنة(( و ))أئتني امرأة ال تكون فالنة(( فدل إل

)البعض( والبعض    عالمة التأنيث على إجرائهم إياه صفة ،  ألن استعمالها في اإلستثناء اليكون الفعل فيه إال على التذكير لتقدير فاعله 
  (69)مذكر((

 خربها وأحكامه املبحث الثالث
 توسط خربها املطلب األول

وال خالف بين النحويين في ذلك،  وإن منعه الكوفيون وبعض البصريين لكن رأيهم  (70)يتوسط اْلَخَبر بين ليس واسمها عند ابن درستويه   
. وذكر ابن هشام رحمه هللا أنه قد يتوسط الخبر : َنْحو (71)ولماذا تشذ وحدها محجوج ألنها من أخوات كان وجاز هذا األمر فيهن جميعا

م اْلَمْفُعول على َفَلْيَس َسَواء َعالم وجهول ،  يجوز ِفي َهَذا اْلَباب َأن يتوسط اْلَخَبر َبين ااِلْسم َواْلِفْعل َكَما يجوز ِفي َباب اْلَفاعِ  ل َأن يَتَقدَّ
َوَقَرَأ َحْمَزُة َوَحْفص )َلْيَس اْلِبرَّ  (73) (َأَكاَن ِللنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْيَناوقوله تعالى: ) (72) اَلى: )َوَكاَن َحقًّا َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن(اْلَفاِعل َقاَل هللا َتعَ 

اِعر (75) ِبنصب اْلبر (74)  َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب(  : (76)َوَقاَل الشَّ
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 ( 77)َسِلي ِإن جهلت النَّاس َعنَّا وعنهم         َفَلْيَس َسَواء َعالم وجهول 
سواًء عالٌم وجهوُل( وإعرابه:  "فليس" الفاء حرف دال على التعليل، وليس: فعل ماض    الشاهد في ما تقدم من البيت الشعري قوله ) فليس  

. ويجوز توسط الخبر ما لم يعرض لذلك عارض (78) ناقص " سواًء " خبر ليس مقدم " عالٌم " اسم ليس مؤخر " وجهوُل " معطوف على عالم
حيث ذكر ذلك في شرح األشموني : جواز توسط الخبر ما لم يعرض ما يوجب ذلك، أو يمنعه؛ فمن الموجب أن يكون    (79) يوجبه أو يمنعه

االسم مضافا إلى ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو: "كان غالم هند بعلها"، و"ليس في تلك الديار أهلها"؛ لما عرفت، ومن المانع  
وأن يكون   (80)َوَما َكاَن َصاَلُتُهْم ِعْنَد اْلَبْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِدَيًة(تران الخبر بإال نحو قوله تعالى: )خوف اللبس، نحو: "كان صاحبي عدوي" واق

 . (81) في الخبر ضمير يعود على شيء في االسم، نحو: "كان غالم هند مبغضها
 تقدم خربها عليها املطلب الثاني

وعدم جوازه ذهب الكوفيون إلى أنَُّه ال يجوز تقديم خبر )ليس(عليها، وتبعهم   (82) ر ليس عليها جرى خالف بين النحويين في جواز تقديم خب  
وقال بعضهم أنه مذهب   (84)، والسيرافي، والزجاج، وابن السراج، والجرجاني، وأبي علي في الحلبيات(83) بذلك من البصريين أبو العباس اْلُمَبرِّد
واز تقديم خبر )ليس( عليها كما جاز تقديم خبر كان عليها وسأكتفي بإيراد ما ذكره أبي البركات األنباري  سيبويه، أما البصريون فذهبوا إلى  ج

في كتابه اإلنصاف في مسائل الخالف ألني وجدت أنه نٌص جامع مانع لجميع الخالف حيث ذكر الرأي الكوفي والرأي البصري فقال رحمه  
ن قالوا: إنما قلنا إنه ال يجوز تقديم خبر ليس عليها وذلك ألن )ليس( فعل غير متصرف؛ فال يجري  فاحتجوا بأ  (85)هللا تعالى: أما الكوفيون 

مجرى الفعل المتصرف كما أجريت )كان( مجراه ألنها متصرفة، أال ترى أنك تقول: كان يكون فهو كائن وكن، كما تقول: ضرب يضرب فهو 
ن كذلك فوجب أن ال يجري مجرى ما كان فعاًل متصرًفا، فوجب أن ال يجوز ضارب ومضروب واضرب، وال يكون ذلك في ليس، وإذا كا

تقديم خبره عليه كما كان ذلك في الفعل المتصرف؛ ألن الفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرًفا في نفسه. فأما إذا كان غير متصرف في  
والذي يدل على هذا أن )ليس( في معنى ما؛ ألن ليس تنفي الحال  نفسه فينبغي أن ال يتصرف علمه؛ فلهذا قلنا: ال يجوز تقديم خبره عليه،  

، وقد حكى سيبويه في كتابه أن بعضهم يجعل ليس (86)كما أن ما تنفي الحال، وكما أن ما ال تتصرف وال يتقدم معمولها عليها فكذلك ليس
كحرف من حروف النفي؛ فيقولون: ليس زيد منطلق، وعلى  بمنزلة ما في اللغة التي ال يعملون فيها )ما(،  فال يعملون ليس في شيء، وتكون  

،  كل حال فهذه األشياء وإن تكن كافية في الداللة على أنها حرف فهي كافية في الداللة على إيغالها في شبه الحرف، وهذا ما ال إشكال فيه
يها، وألن الخبر مجحود فال يتقدم على الفعل الذي  وإذا ثبت أنها ال تتصرف وأنها موغلة في شبه الحرف فينبغي أن ال يجوز تقديم خبرها عل

}َأاَل َيْوَم َيْأِتيِهْم َلْيَس َمْصُروًفا  .  وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: ))الدليل على جواز تقديم خبرها عليها قوله تعالى:  (87) جحده على ما بيَّنَّا
{ يتعلق بمصروف، وقد قدَّمه على ليس، ولو  َيْوَم َيْأِتيِهمْ َوْجُه الدليل من هذه اآلية أنه قدَّم معمول خبر ليس على ليس، فإنَّ قوَله }  (88) َعْنُهْم{

أن    لم يجز تقديم خبر ليس على ليس وإال لما جاز تقديم معمول خبرها عليها؛ ألن المعمول ال يقع إال حيث يقع العامل، أال ترى أنه لم يجز
له تقول )زيدًا أكرْمُت( إال بعد أن جاز )أكرْمُت زيدًا( فلو لم يجز تقديم "مصروف" الذي هو خبر ليس على ليس، وإال لما جاز تقديم معمو 
اء  عليها، والذي يدل على ذلك أن األصل في العمل لألفعال، وهي فعل، بدليل إلحاق الضمائر وتاء التأنيث الساكنة بها، وهي تعمل في األسم

.  أما قول الجمهور: ))أما امتناع ذلك في  (89) المعرفة والنكرة والظاهرة والمضمرة كاألفعال المتصرفة، فوجب أن يجوز تقديم معمولها عليها((
خبرها خبر ليس فهو اختيار الكوفيين والمبرد وابن السراج وهو الصحيح ألنه لم يسمع مثل ))ذاهبًا لسُت(( وألنها فعل جامد فأشبهت )عسى( و 

 .  ( 90) ال يتقدم باتفاق((
 زيادة الباء يف خربها املطلب الثالث

 رحمه هللا تعالى أنه: تزاد الباء بكثرة في خبر ليس نحو قوله تعالى:  (91)لم يختلف النحاة في زيادة الباء في خبر ليس وقد ذكر ابن هشام  
. وتزاد الباء كثيرًا في خبر ليس فيكون حرفًا جارًا زائدا للتوكيد،  ال محل له من اإلعراب ويكون خبر ليس حينئذ  (92)   )َأَلْيَس َّللاَُّ ِبَكاٍف َعْبَدُه(

وقد ورد في القران الكريم في هذه المسألة أمثلة كثيرة لكن سأكتفي بذكر البعض  (93)  د )الكاف(منصوبا مقدرًا كما يسبق قليال بحر الجر الزائ
 وأعرابها: الهمزة في )َأَلْيَس َّللاَُّ( همزة تقرير. مثل الذي في قول جرير:  (94) فمنه قوله تعالى: )َأَلْيَس َّللاَُّ ِبَعِزيٍز ِذي اْنِتَقاٍم(

 ( 95)ألسُتم خيَر َمن ركَب الَمطاَيا ... وأنَدى الَعالميَن ُبُطوَن راح
ليس( عن حكمها. ودخلت )الباء( في خبر )أليس( وإن كان قد انتقض معنى النفي؛ ألنَّ الهمزة وإن نقلت النفي إلى اإليجاب. فإنها لم تنقل )

( (96)وقيل: المعنى: أليس هللا بأحكم الحاكمين صنعًا وتقديرًا؛ ألّنه ال خلل فيه وال اضطراب وال ما يخرج به عما تقتضيه الحكمة . )َأَلْيَس َّللاَّ
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ا منصوب محال خبر ليس ))الهمزة حرف استفهام وتقرير وماض ناقص ولفظ الجاللة اسمه )ِبَأْحَكِم( الباء حرف جر زائد وأحكم مجرور لفظ
لفظ الجاللة )هللا( أسمها والباء    )َأَلْيَس َّللاَُّ ِبَعِزيٍز ِذي اْنِتَقاٍم( ، ومنه قوله تعالى:(97) )اْلحاِكِميَن( مضاف إليه والجملة مستأنفة ال محل لها((

هورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر  حرف جر زائد و)عزيز( خبرها مجرور لفظا منصوب محال وعالمة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظ
ْلَنا ِبَها َقْوًما َلْيُسوا ِبَها ِبَكاِفِرينَ الزائد.  ومنه أيضا قوله تعالى: ) )كافرين( خبر ليس منصوب وعالمة نصبه الياء المقدرة منع من   (98)(َفَقْد َوكَّ

ِ َفَلْيَس ِبُمْعِجٍز ِفي اأْلَْرضِ َوَمْن اَل يُ ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.  ومنه أيضا: ) )معجز( خبر ليس   (99)   (ِجْب َداِعَي َّللاَّ
منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقد ورد أيضا زيادة الكاف في خبر ليس 

ِميعُ  خبر ليس مقدم منصوب وعالمة   )كمثله( الكاف حرف جر زائد،  ومثل   (100)   اْلَبِصيُر(ومثاله قوله تعالى: )َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ
ن،   نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ربما أّن النحاة لم يختلفوا في زيادة الباء في خبر ليس لك

م على زيادة الباء في خبرها اختلف النحاة في السر الذي من أجله تزاد الباء في خبر ليس وما، فذهب البصريون إلى أنَّ الذي يحمل المتكل
ظنه قد قال  قصده إلى رفع أْن يتوهم السامع أنَّ الكالم بني على الثبات لكونه لم يسمع أوله فإذا قال قائل )ليس زيد قائمًا( فقد يغفل السامع في

ى خبر منفي فلن يتوهم الكالم مثبتًا،  وذهب )كان زيد قائمًا( أو نحوه،  لكن إذا قال قائل )ليس زيد بقائم( وقد علم أنَّ الباء ال تدخل اال عل
ر في اقتران خبر ليس بالباء هو قصد تأكيد النفي وهذا يكون خطابا لمن ينكر قيام زيد فيقول: إنَّ زيدًا لقائ م،  مثال،  الكوفيون إلى أنَّ السَّ

 .     (101) فهذا يجاب بليس زيٌد بقائم
 خربها يف القران الكريم املطلب الرابع

،  وقد ورد على ذلك في القران الكريم أدلة كثيرة  (102)قول الجمهور جواز تقدم خبر )ليس( على اسمها  توسط خبرها في القران الكريم:  أواًل:
ولم يرد توسط الخبر في    (103)   )َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب( فمنها ما كان،  وجار ومجرور وغير ذلك فمنه قوله تعالى:

َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ َّللاََّ  غير الجار والمجرور إال في هذا الموضع،  وكثر ذكر الخبر جار ومجرور متوسطًا بين ليس واسمها ومنه: )
َلُكْم ِبِه ِعْلٌم{  (104) (َيْهِدي َمْن َيَشاءُ  َلْيَس  وَن ِفيَما  َفَلَها ِنْصُف َما ومنه: )    (105)ومنه أيضًا: }َفِلَم ُتَحاجُّ َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت  َلْيَس  ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك 

 .     (106) (َتَركَ 
،   (107) ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها  لم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها،  وإنما  ثانيًا: تقدم خبرها في القران الكريم:

 .    (108) (َعْنُهمْ  )َأاَل َيْوَم َيْأِتيِهْم َلْيَس َمْصُروًفافمنه قوله تعالى: 
،  وكثر ذكرها أيضًا في  (109) ورد ذكر الباء الزائدة المقترنة بخبر ليس بكثرة وقال به ابن هشامثالثا: زيادة الباء في خبرها في القران الكريم:  

ٍم ِلْلَعِبيدِ )  القران الكريم قال تعالى:  ْلَنا (112) ِبَراِزِقيَن(   )َوَمْن َلْسُتْم َلهُ .  (111)  (َلْيَس ِبَأَماِنيُِّكْم َواَل َأَماِنيِّ أَْهِل اْلِكَتابِ ).(110) (َوَأنَّ َّللاََّ َلْيَس ِبَظالَّ .)وكَّ
 .   (113) ِبَها َقْوًما َلْيُسوا ِبَها ِبَكاِفِريَن( 

 اخلامتة
 سأبين في الخاتمة ما توصلت إليه من نتائج من خالل كتابتي للبحث في جميع مفاصله .    
كرهوا ـــــ أول ما توصلت إليه هو أن ليس أصلها َلِيَس بكسر العين فخففت بالسكون لثقل الكسرة على الياء ولم تقلب الياء ألفا ألنه جامد ف1

 فيه القلب وأوجبوا التخفيف ألّنه أسهل من القلب وهذا ما قال به جمهور النحاة وهو الصحيح لقوة أدلتهم. 
 تصرف تصرُّف كان وأخواتها ودليل ذلك ما قال به جمهور النحويون التي تدل على عدم تصرفها تصرف األفعال.   ــــــ أنَّ ليس فعل ال ي2
ألفعال  ــــــ )ليس( فعٌل بدليل إلحاق الضمائر فيها فتقول: لسُت ولسَت ولسُتم، وهي تعمل في األسماء المعرفة والنكرة والظاهرة والمضمرة كا3

 البصريون وهو الصحيح لقوة أدلتهم،  ومن قال بأنها حرف فقوله محجوج.  المتصرفة وهذا ما صرح به
إنَّ ليس تأتي لنفي الحال والماضي واإلستقبال ولكن حسب القرينة التي تأتي معها وهذا ما صرح به أبو موسى الجزولي وأبو علي  ــــــ  4

 الشلوبين وهو الصحيح.  
 تأتي حرف عطف ومن هم الكوفيين،  والصحيح أنها ال تكون حرف عطف وهو رأي البصريين.  ــــــــ هناك من النحاة من تكلم أنَّ ليس 5
  ــــــ جواز توسط خبرها بينها وبين اسمها ما لم يعرض هناك عارض يوجبه أو يمنعه وهذا الرأي مرجوح،  أما الرأي الراجح فهو عدم تقدمه6

 ومن قال به الكوفيون وبعض البصريون.   
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 .  77ينظر ديوان جرير:  (95)
 .  1/532ينظر: إعراب القران لألصبهاني:  (96)
 . 3/456إعراب القران للدعاس:   (97)
 .  89سورة األنعام:  (98)
 .32سورة األحقاف:  (99)
 .  11سورة الشورى:  (100)
 .   1/293أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:   (101)
 .  1/273شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  (102)
 . 177سورة البقرة:  (103)
 .272سورة البقرة:  (104)
 . 66سورة آل عمران: (105)
 . 176سورة النساء:  (106)
 .  1/278شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:   (107)
 .8سورة هود:  (108)
 .   293/ 1ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:   (109)
 . 182سورة آل عمران:  (110)
 . 123سورة النساء:  (111)
 . 20سورة الحجر:  (112)
 . 89سورة األنعام:  (113)


