
 المشبهة بليس حروفم/ ال                            

-ل -)ماهي:  أحرف  تعمل عملها، وتؤدي معناها أربعة    المشبهة بليس والتي  فو حرال

 ترفع السم وتنصب الخبر   ن(وإ  -ولت 

بليس:   المشبهة  يعمله، والبعض اآلخر كبني تميم  )ما(  العرب كالحجازيين  بعض 

 الفريقين نفي المعنى عن الخبر.يهمله، وهو يفيد عند 

 شروط: ( بأربعة )ليستعمل )ما( عمل  

الترتيب بين اسمها وخبرها الذي ليس شبه جملة، فال يصح تقديم الخبر الذي التزام  -1

ليس شبه جملة على السم، ولهذا تعمل في مثل: ) ما المعدن حجر( وتهمل في )ما  

خبرها على  اسمها  لتقدم  المعدن(  إعمالها .حجر  جاز  جملة  شبه  الخبر  كان  فإن   ،

عند اإلعمال يكون شبه الجملة في محل  وإهمالها عند تقدمه، نحو: )ما للسرور دوام( ف

 نصب ، خبر ما وعند اإلهمال في محل فع خبر للمبتدأ.  

بشرط أن يكون ذلك المعمول المتقدم غير  خبرها على اسمها،  معمول  ان ل يتقدم  -2

شبه جملة، مثل: )ما العاقل مصاحباً األحمق( ل يصح اإلعمال مع تقدم كلمة األحمق  

 . ل للخبرعلى السم ألنها معمو 

، دون السم بحيث يتوسط بينهما، فال يبطل  أما تقديم معمول الخبر على الخبر نفسه

 عملهما، وإن كان غير ظرٍف، أو جار ومجرور، نحو: )ما أنا أمرك عاصياً(.

 : فإن زيدت بعدها بطل عملها، نحو ، الزائدة )إن(  إل تقع بعدها كلمة-3

 )ما إن الحق مغلوب( ومنه قول الشاعر:)ما الحق مغلوباً( ول يصح في مثل: 

 ، ولكن أنتم الخرف  ريف  ول ص        هب  ذ   ةً، ما إن أنتـــــم  دان ني غ  ب  

ض بها بطل عملها، كقوله  قفإن انت   بعدها  إل(بــوقوع )  عن الخبر  ض نفيهاق أل ينت -4

لك ألنها (( وذ(( وقوله تعالى: ))وما محمد  إل رسول  إل واحدة  تعالى: ))وما أمرنا  

 تعمل في مثبت. 



 ما بعدها مبتدأ وخبر كما رأيت.بطل عملها، وكان فإن فقد شرط من شروط 

نكرة نحو  يكون  وان  تقدم،  اسمها معرفة كما  يكون  أن  أفضل    ويجوز  أحد  من )ما 

 المخلص في عمله(. 

- وإذ كانت )ما( ل تعمل في موجب ول تعمل إل في منفي، وجب رفع ما بعد )بل

) ما سعيد كسولً، بل مجتهد، وما خليل مسافراً، ولكن مقيم (،  ولكن(، في نحو قولك: 

 على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره )هو(. 

، وأعلم ن )بل ولكن( حرفي ابتداء ل عاطفتي   أي: بل هو مجتهد، ولكن هو مقيم، وتكون

آن الكريم تعمل عمل )ليس( إل في لغة أهل الحجاز )الذين جاء القر  أن )ما( هذه ل

 بلغتهم(، وبلغة أهل تهامة ونجٍد، ولذلك تسمى )ما النافية الحجازية(. 

 أل تتكرر )ما( فال عمل لها ألن نفي النفي إثبات. -5

   )ال( المشبهة بليس:

بليس، مهملة   المشبهة  الحجازيون إعمال )ليس(  )ل(  يعلمها  العرب وقد  عند جميع 

، وندرة  بالشروط التي تقدمت لما، ويزداد على ذلك أن يكون اسمها وخبرها نكرتين 

 أن يكون اسمها معرفة، كقول الشاعر:

ً بها م  واها ول في ح  س       ل أنا باغياً   القلب   ت سواد  حل  و    تراخيا

 أجاز ذلك بعض علماء العربية الفضالء.وقد 

 هذه أن يكون محذوفاً كقوله:  (ل )والغالب على خبر  

  ل بـــــراح  فأنا أبن قيٍس       د  عن نيرانها    ـــمن ص

 : كقول اآلخر ذكره،أي ل براح لي ويجوز 

ً  ى للا  ــــــزر مما قضفال شيء  على األرض باقياً      ول و   ز  ع  ت    واقيا



واعلم أن )ل( المذكورة يجوز أن يراد بها نفي الواحد، وان يراد بها نفي الجميع، فهي  

احداهما تعين  والقرينة  الجنس،  ولنفي  الوحدة  لنفي  رجل  محتملة  ل   " قلت  فإن   :

ن جنس الرجال حاضراً، وأن يكون المراد"  ح أن يكون المراد: ليس أحد محاضر"، ص

 ".ليس رجل واحد حاضراً 

المراد:   يكون  أن  ( صح  حاضر  : )ل رجل  قلت  الرجال  فإن  جنس  من  أحد  ليس 

فيحتمل أن يكون هناك رجالن    وأن يكون المراد)ليس رجل واحد حاضراً(    حاضرا،

( أو رجال، أما )ل (  بل رجالن   ) ل رجل حاضراأو أكثر ، ولذلك صح أن تقول  

)ل رجل حاضر(    فيا عاما، فإن قلتالعاملة عمل )أن( فال معنى لها إل نفي الجنس ن 

كان المعنى : ) ليس أحد من جنس الرجال حاضرا( لذا ل يجوز أن تقول بعد ذلك )  

 نها لنفي الجميع. ن أو رجال( أل بل رجال

وخبرا، وإذا أهملت، واعلم أن األولى في )ل( هذه أن تهمل ويجعل ما بعدها مبتدأ  

 ((. ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم ََيَْزنُونَ ))فاألحسن حينئٍذ أن تتكرر، كقوله 

 المشبهة بليس:  (الت)

 تعمل )لت( عمل ) ليس( بشرطين: 

 .ونحوها وخبرها من أسماء الزمان، كالحين والساعة واألوانأن يكون اسمها -1

كقوله -2 اسمها،  هو  المحذوف  يكون  أن  والغالب  محذوفا  أحدهما  يكون    أن 

نااص  ))تعالى: تا ِحينا ما الا  ((.وَّ

لت   اسمها محذوف تقديره ليس  ،  حرف مشبه بليس يعمل عملها  ، لت:  الواو حالية:  و 

ين  ،  الحين  ناٍص ، خبرها منصوب : ح   ومنه قول الشاعر:مضاف إليه :  م 

 بتغيه وخيم  م    مرتع   م     والبغي  مند   ساعة   ولت   البغاة   ندم  

يكون المحذوف منصوبا على أنه خبرها،  فويجوز أن ترفع المذكور على أنه اسمها،  

 هم. غير أنه هذا الوجه قليل جدا في كالم



 ولت حين سهو.  : سهوت عن ميعادكوأن يكون المذكور منهما نكرة، مثل- 3

 كقوله: واعلم ان )لت( إن دخلت على غير اسم زمان كانت مهملة، ول عمل لها 

 يبغي جوارك حين لت مجير         لهفٍة من خائٍف   لهفي عليك ل

 واعلم أن من العرب من يجر بالت، والجر بها شاذ، قال الشاعر:

 قتحم  حتى لت م    أقحم   واآلن       لحنا ولت أواٍن     لبوا ص  ط  

 وعليه قول المتنبي: 

 قتحم  م    حتى لت   واآلن أقحم      صطبٍر    تى لت م  ح    لقد تصبرت  

 )إن( المشبهة بليس: 

وهي مهملة غير عاملٍة، وقد تعمل عمل )ليس( قليالً،  قد تكون )إن( نافية بمعنى )ما(  

أحد خيراً من أحٍد إل بالعافية(    إن: )وذلك في لغة أهل العالية من العرب، ومنه قولهم 

 وكقول الشاعر:

 إل على أضعف المجانين     مستولياً على أحٍد   إن هو  

 وإنما تعمل عمل )ليس( بشرطين: 

 أن ل يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها.-1

إن أنت إل رجل كريم(،  إل( فإن انتقص بطل عملها، نحو:)أن ل ينتقص نفيها بـ )-2

الخبر، كما رأيت،   إلى  بالنسبة  إنما هو  العمل،  إبطال  الموجب  النفي  ل  ووانتفاض 

نحو    إل بيد البائس(،ونحو) إن أنت آخذاً    إلى معمول الخبر، يضر انتقاضه بالنسبة  

 البيت ) إن هو مستولياً على أحٍد الخ(.

إن هذا إل  ( النافية أن يقترن الخبر بعدها بــ )إل( كقوله: ))  إن واعلم أن الغالب في )  

بانقضاء ((، وقد يستعمل الكالم معها بدون )إل( كالبيت ) إن المرء ميتا    ملك كريم

 حياته الخ(، ومنه قولهم ) إن هذا نافعك ول ضارك(. 


