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كثرة مجيء اسمها نكرة من "  ليس" ما اختصت به في هذا البحث يبحث —خالصة

 عامة ةقرينة زائدة على كون االسم نكر جواز االقتصار على اسمها دونو  محضة

 "إال " إذا كان جملة موجبة بـ " واو " اقتران خبرها بـ و

اقتران  -نكرة عامة -قرينة زائدة  - جواز زيادتها - نكرة محضة : الكلمات المفتاحية

 ."إال " جملة موجبة بـ  - "واو " خبرها بـ 

I. المقدمة 

محضة و جواز االقتصار على  كثرة مجيء اسمها نكرةب"  ليس" اختصت 

إذا " واو " اسمها دون قرينة زائدة على كون االسم نكرة عامة واقتران خبرها بـ 

موافقة لما وضعه  هل جاءت نصوص صحيح البخاريف "إال " كان جملة موجبة بـ 

ومن هنا يأتي هذا البحث ليجيب عن التساؤالت  ؟أم خالفتهافي هذه القضية النحاة 

  ا الخصوصالواردة بهذ

II. المقالة موضوع  

 

"ليس" ما اختصت به   

 1- كثرة مجيء اسمها نكرة محضة : 

نكررررة محضرررة ي ألن فيهرررا النفررري  " لررريس " يكثرررر وقرررو  اسرررم 

 : المسوغ لالبتداء بالنكرة ، ومن ذلك قول الشاعر 

كم قد رأيت وليس شيء باقيا    من زائر طيف الهوى ومزور
(0)

 

بعد نفي أو شبهه ، ومن ذلك قرول              " ن كا" وتشاركهما في ذلك 

 :الشاعر 

ولو كان حي في الحياة مخلدا     خلدت ولكن ليس حي بخالد
(2)

 

 : ومما جاء من ذلك في صحيح البخاري 

ليس صالة أثقل على المنافقين : ) قوله صلى اهلل عليه وسلم * 

(من الفجر والعشاء 
(3)

 . 

: البن عبرا  رضري اهلل عنهمرا    وقول معاوية بن أبي سفيان * 

(ليس شيء من البيت مهجورا ) 
(4)

 . 

اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى : ) وقول سعد بن معاذ * 

(أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى اهلل عليه وسلم 
(5)

  . 

نكررة                " كران  " ومما جاء في صحيح البخاري مرن مجريء اسرم    

واهلل مرا سرماه              : ) قول سهل بن سرعد  " كان " النفي على  محضة بعد دخول

                                                           
(0)

. 2/67: البيت من الكامل ، وهو بال نسبة في الدرر    
(2)

. 2/66: وهو بال نسبة في الدرر  البيت من الطويل ،   
(3)

. 756: ، وفتح الباري ، حديث رقم  0/076: صحيح البخاري    
(4)

. 0718: ، والثاني  2/087: األول : المصدران السابقان    
(5)

.  3010: ، والثاني  5/62: األول : المصدران السابقان    

ومررررا كرررران لرررره اسررررم أحررررب إليرررره                               -صررررلى اهلل عليرررره وسررررلم    -إال النبرررري 

(منه 
(7)

  . 

 

 

 جواز االقتصار على اسمها دون قرينة زائدة على كون االسم نكر عامة -2

: 

برررين أخواتهرررا بجرررواز   النفررري اختصرررت مرررن " لررريس " فإلفرررادة 

االقتصرار              علررى اسررمها دون قرينررة زائرردة علررى كررون االسررم نكرررة  

فيجررروز أن يسررراويه فررري " ال " عامرررة ي ألنررره برررذلك                يشررربه اسرررم 

 :االستغناء به عن الخبر ،                  ومن ذلك 

أال يا ليل ويحك نبئينا         فأما الجود منك فليس جود
(0)

 

 .ولم أجد ذلك في صحيح البخاري 

 " :إال " إذا كان جملة موجبة بـ " واو " اقتران خبرها بـ  -3

، " إال " برواو لكونره جملرة موجبرة برـ      " لريس  " قد يقترن خبرر  

 :ومن ذلك قول الشاعر 

قابلته عين البصير اعتبارا  ليس شيء إال وفيه إذا ما         
(2)

 

 : بعد نفي ، ومن ذلك " كان " وتشاركها في ذلك أيضا 

ما كان من بشر إال وميتته       محتومة ولكن اآلجال تختلف
(3)

 

ومما جاء في صحيح البخاري من ذلك قوله صرلى اهلل عليره   * 

(ليست نسمة كتب اهلل أن تخرج إال وهي خارجة :         ) وسلم 
(4)

 . 

ولريس مرن أصرحابك إال ولره     : ) وقول حاطب بن أبري بلتعرة   * 

(من يدفع اهلل به عن أهله وماله 
(5)

  . 

 

 

 . 

                                                           
(7)

. 3613: ، والثاني  5/32: األول : المصدران السابقان    
(0)

. 20: البيت من الوافر ، وقائله عبد الرحمن بن حسان ، ديوانه    
(2)

. 2/76: البيت من الخفيف ، بال نسبة في الدرر    
(3)

. 2/78: البيت من البسيط ، وهو بال نسبة في الدرر    
(4)

. 7713: ، وفتح الباري ، حديث رقم  8/054: صحيح البخاري    
(5)

. 7030: ، والثاني  0/24: ول األ: المصدران السابقان    



 والمصادر المراجع

 ، الجيل دار وطبعة ، الفكر دار ، البخاري صحيح  - البخاري (1

 . بيروت

 لسان لباب ولب األدب خزانة عمر بن القادر عبد البغدادي (2

 ، الخانجي مكتبة ، هارون سالمال عبد تحقيق ، العرب

 .  م 1191 ، 3ط ، القاهرة

ديوان حسان بن ثابت األنصاري ، تحقق سيد حسان بن ثابت  (3

 .م  1111حنفي حسنين ، دار المعارف بمصر ، 

الشنقيطي الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع  (4

العلوم العربية أحمد بن األمين الشنقيطي ، دار  يف

عمرو بن أحمر م  1113، 2ة ، بيروت ، طالمعرف

 ديوان  الباهلي

 ، البخاري صحيح بشرح الباري فتح حجر ابن  العسقالني (5

 ، الخطيب الدين محمد الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق

 .م 1191 – هـ 1441 ، 2ط ، القاهرة

 


