
  ٣

  المجلَّة األردنية في  

اللغة العربية وآدابها
َّ ُّ

  
  مجلَّة علمية عالمية محكَّمة

  

      

  م ٢٠٠٦كانون الثاني / هـ ١٤٢٦،  ذو الحجة )١(،  العدد )٢(المجلد 
  

  رئيس التحرير
  د سمير الدروبي.أ

  
  سكرتير التحرير
  سالم الجعافرة

  
     هيئة التحرير

  د حسين  عـطـــوان.أ
  نهـــــاد  الموسىد .أ
  د يوســــــف بكار.أ
  د محــمود  مغالــسة.أ
  د عبدالفتـــاح  الحموز.أ
  د خـالد  الكــــركي.أ

  
       الهيئة االستشارية للمجلة

  د ناصر الديـــن األســـد.أ    د عبدالكــــريم  خــليـفة.أ
    د شاكــــــر الفــحـام.أ    د مــــحمـود السمـــرة.أ
  د عبـدالملــك  مــرتـاض.أ    ـــمد  الضـبيبد أحــــ.أ
    د عبدالســـالم  المســـدي.أ    د أحمد  مطـلـــــــوب.أ
  د  عبدالعــزيـز الـمقــالح.أ    د محــــمد بن  شـــريفه.أ
  د  عبدالقـادر الربـاعــــي.أ    د عبــــدالعزيز المانـــع.أ
  ـضــلد صــــالح فــ.أ    د عبدالجلـــيل عبدالمهــدي.أ

  
 االنجليزي(المدقق اللغوي )                                العربي(           المدقِّق اللغوي(  

  خالد الشقير. د يحيى عبابنة                                        د.                         أ
 التنضيد واالخراج الضوئي         
        محمود نايف قـزق
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  ٩

  محتويات العدد  
 

  م ٢٠٠٦كانون الثاني / هـ ١٤٢٦،  ذو الحجة )١(،  العدد )٢(المجلَّد 
  

  العربيةالبحوث باللغة 
  

 احملكية والتراث الشعيب يف أعمال عزالدين املناصـرة          توظيف اللهجة  •
  الشعرية

 ١١ طارق عبدالقادر اايل. د  

 ٤١ حممود رمضان الديكي.  د    دراسة يف الفروق التركيبية والداللية) هل(اهلمزة و  •

 ٦١ حيىي بن حممد احلكمي. د   حنوية وداللية:  ال جرم دراسة لغوية–من أساليب العربية ال أبا لك  •

إعجاز القرآن بني الرماين وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما يف البالغة  •

 القرآنية

  ٧٩ ياريعبدالكرمي احل. د  

 ١١١  حامد صادق قنييب. د    أرتقيات صفي الدين احللي •

طاب املقام النبوي والروضة الشريفة يف نثر لسان الدين بن اخلطيـب   خ •

  قافيةقراءة يف املكونات والروافد الث
  ١٥٣  فايز عبدالنيب القيسي. د  
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  ٢٠٠٦ ،١عدد، ٢الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ٦١

  
  "حنوية وداللية:  ال جرم دراسة لغوية–من أساليب العربية ال أبا لك "

  
  *حيىي بن حممد احلكمي.  د

 
  

                                                    ملخص
  :من ناحيتني)  ال جرم –ال أبا لك : ( تناول البحث أسلوبني من أساليب العربية ومها

علـى   ية الداللية وتوصل الباحث إىل املعاين املختلفة لكل أسلوب وكان اعتمـاده يف هـذا اجلانـب                الناحية اللغو : أوالً
  . املعجمات العربية وأقوال العلماء املختصني

  . وقد تناول الباحث من خالهلا خترجيات النحويني وإعرابام هذين األسلوبني. الناحية النحوية: ثانياً
  :ت إليها هذه الدراسةوكان من أبرز النتائج اليت أفض

 . يف القرآن الكرمي على الرغم من وروده بكثرة يف شعر العرب) ال أبا لك : (مل يرد أسلوب  -١
 . ليس حمل اتفاق بني النحاة بل هو حمل نزاع واختالف) ال أبا لك ( إعراب أسلوب  -٢
 . شعرية قليلةيف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع على حني أن شواهده ال) ال جرم : ( ورد أسلوب  -٣

  .ال جرم باحلذف والزيادة كما تعددت أراء النحاة يف إعرابه: تعددت استعماالت العرب ألسلوب
  

Abstract 
In the name of Allah, most Gracious, most meraful 

This research deals with two modes from Arabic modes which are “la’ aban laka – la 
jarama”.These modes are considered from two perspectives. 
First :- linguistic and semantic perspective  

Deals with some new findings of several meanings for each style. His reliability and 
dependence are on Arabic lexicons and specialized scholars’ utterances. 
Secondly:- Grammatical Perspective: 

The research focuses on the grammarians’ exegesis, deductions and analysis of these 
two modes. 

The following prominent results and findings: 
١- The mode “la aban laka” did not exist in the Holy Quran, despite its Occurance in 

Arabic poetry. 
٢- Analysis of the mode “la aban laka” is not a point of congruity between grammarians, 

but differences. 
٣- The mode (la jarama) occurred in five places in the Holy Quran. However its poetic 

evidences are rare. 
The usages for the mode “ La jarama” are multitudinous by omission and increase. The 

grammarians hold several viewpoints about its analysis. 
  
  .قسم اللغة العربية، كلية املعلمني يف جازان، اململكة العربية السعودية*  

  ر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن حقوق النش.  
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 ٦٢

  
  

 مادة وأقدرها على تأليف اجلمل، تن اللغة العربية من أغزر اللغاقول إال نفتقر إىل دليل عندما ن
وصياغة العبارات، ذلك أا تؤدي املعىن الواحد بطرق شىت من اإليضاح والتصريح أو التكنية والتلميح أو 

  .  من ضروب األداءاحلقيقة وااز يف ضروبه املختلفة، ومن اإلجياز إىل اإلطناب، إىل كثري
ولعل مما يستوجب النظر ويستحق التأمل أننا جند كثرياً من الكلمات العربية املنثورة يف مواد املعاجم 

 كما أن كثرياً من العبارات قد عطِّلت وترِك استعماهلا فإذا بنا جندها جمفوة من ،العربية قد هجرت
، أو غري ذلك من ثاراً لغريها عليها، أو لعدم احلاجة إليهااالستعمال يف عصرنا احلاضر إما جهالً ا، أو إي

   .األسباب
 أمدها مبدد زاخر من الكلمات اليت فقدوغري خاف أن للقرآن الكرمي فضالً ال ينكر على العربية؛ 

 مبشرين وداعني إىل اإلسالم اجلزيرة العربيةأضافت إىل معجمها اجلديد، كما كان خلروج العرب خارج 
 وذلك بسبب عملية التأثر والتأثري والتعريب اليت ،ادة ثروة اللغة العربية اللفظية ومنو معجمهاأثر يف زي

  . اختذت طريقها يف العربية منذ وقت غري بعيد
وقد استوقفين أن كثرياً من عبارات العربية وأساليبها مل يعد مستعمالً يف زماننا هذا، وكأمنا وقف 

فهل أصبحت اللغات يف عصرنا هذا غري . لعلماء تسميته عصر الفصاحةاستعماهلا على العصر الذي ساغ ل
حمتاجة إىل مثل هذه العبارات واألساليب ألن حاجات جديدة قد جدت فصرفت املتحدثني عن البحث يف 

وإذا كان األمر كذلك فإن دراسة األساليب القدمية دراسة  هذه اللغة ليجدوا فيها ما يفي ذه احلاجات؟
 معناها يدخل يف معرفة تاريخ اللغة الفصحى أو القدمية، وعندما نقول القدمية فإن معىن ذلك لغوية تكشف

أن العربية املعاصرة قد خلت من هذه األساليب اليت متثل ألواناً بديعة من البيان، ويؤكد ذلك أن اللغة 
مية أحياناً للتعبري عن بعض املعاصرة قد خلت من األمثال فيما عدا ما يستعريه بعض الكتاب من العربية القد

  . املواقف يف احلياة املعاصرة
 ال جرم –ال أبا لك:( ول العربـق: هاـمامي فرأيت أن أدرسـومن هذه األساليب اليت أثارت اهت

 بيد أا مل ترد يف القرآن ،فأما العبارة األوىل فقد وقعت يف كثري من كالم العرب شعراً ونثراً ) … أن
ن ذلك ألن القرآن الكرمي كان يتخري من كالم العرب أصفاه معىن وأبعده عن الغرابة  ورمبا كا،الكرمي

 ورودها يف لى عوأما العبارة الثانية فقد وردت يف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع فضالً.. وأنسبه ملقصوده
فية وكلمة النا" ال "  من تركب يأسلوب نفي هما نم والذي جيمع بني األسلوبني أن كال. كالم العرب

  .  أخرى
  : ناحيتنيعلى  هذين األسلوبني وقد تركزت هذه الدراسة حول
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 ٦٣

الناحية اللغوية الداللية وذلك للوقوف على الدالالت واملعاين املختلفة لكل أسلوب مستعيناً يف : األوىل
  . ذلك باملعجمات العربية وأقوال العلماء املختصني املنثورة يف كتبهم

نحوية وذلك للوقوف على خترجيات النحويني وإعرابام هذين األسلوبني ليتضح يف اية الناحية ال: الثانية
  . األمر ما إذا كانوا متفقني أم خمتلفني ودواعي ذلك

  : ذه الدراسة كما يليالنتائج اليت توصلت إليها هوقد جاءت 
  

  : )ال أبا لك (  أسلوب: أوالً
  : الناحية اللغوية الداللية -١

عدفأساليب الدعاء ؛" لكاوال أخ" "ال أم لك" العبارة من مجل الدعاء يف العربية وهلا أمثال هي  هذهت 
: هديت خرياً، ومنها ما يبدأ باالسم املرفوع حنو: يف العربية كثرية ومتنوعة، منها ما يبدأ بالفعل كقوهلم

يل، ومنها ما يرد يف عبارة صدرت لك احلمد، لك الو: رمحة اهللا عليه، ومنها ما يبدأ بالالم ومدخوهلا حنو
  . ورعياًسقياً: باملصدر املنصوب حنو

يستأثر بالنصيب األكرب من الشواهد من " ال أبا لك: "لكن املتأمل شعر العرب ونثرهم جيد أن قوهلم
  : ذلك قول عنترة 

  فاقين حياءك ال أبا لك واعلمي
  

  )١(أين امرؤ سأموت إن مل أقْتلِ  
  

  : وقول آخر
  عزاء ال أبا لك إن شيئاً

  
  )٢(س يرجعه احلننيتويل لي  

  
  :وقول املتلمس

  ألق الصحيفة ال أبالك إنه
  

  خشى عليك من احلياء النقرس٣(ي(  
  

                                                 
-١٩٥٢حتقيق حممد علي النجار، القاهرة      ،   واخلصائص ٨٩ ص ،  م٢٠٠١ شرح يوسف عيد، بريوت      ،ترةديوان عن )   ١(

، وخـانة األدب لعبد القاهر البغدادي، حتقيق عبد السالم هارون، اهليئـة املـصرية للكتـاب،                ١/٣٤٤ ،م١٩٥٦
٤/١٠٧.  

  .٣/٩٦ ،م١٩٨٩ القاهرة – للجاحظ، حتقيق عبد السالم هارون ،البيان والتبني)   ٢(
  .٤/١٠٧، واخلزانة ١/٣٤٥البيت يف اخلصائص )   ٣(
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 ٦٤

  :وقول احلطيئة
  كمـا ألبيـم ال أبـوا عليهأقلُّ
  

  )١(ا سدوالذي املكان من اللوم أوسدوا   
  

  :وقول زهري
شعتكاليف احلياة ومن ي سئمت  

  
  )٢(مثانني حوالً ال أبا لك يسأمِ  

  
  :ومن ذلك أيضاً قول جرير

ىٍ ال أبا لكمدع تيم يا تيم  
  

  )٣(كم يف سوأة عمرنيقال يلْ  
  

  :وقول كعب بن زهري يف الميته املشهورة
  خلُّوا سبيلي ال أبا لكم: فقلت

  
  )٤( قَدر الرمحن مفعولُافكل م  

  
والذي يتأمل مواقع هذه العبارة من كالم العرب يقف على عدة ، )٥(كثرياًأما يف النثر فقد ورد 

  .دالالت هلا، ختتلف تبعاً للسياق الذي حيتويها، واملقام الذي يكتنفها
  

  )ال أبا لك (أسلوب استعماالت 
  :استعماالت عديدة، منها) ال أبا لك( ويستعمل أسلوب 

                                                 
  .٣٠ديوانه ص)   ١(
 والكتاب، لسيبويه، حتقيق عبد السالم هارون ت اهليئة املصرية العامة للكتاب     ٣٤٦ ص ، البيان والتبيني  ،  زهري ديوان)   ٢(

بـدون  ( القاهرة   –نريية   املطبعة امل  –، شرح املفصل، البن يعيش      ١/٣٤٥، واخلصائص   ١/٥٣ ،م١٩٨٨ القاهرة   –
  .٢/١٠٥،)تاريخ

، واخلـصائص   ١/٥٣، والكتـاب    ٣٤٦ص،  )بدون تاريخ ( بريوت   –ديوان جرير، شرح يوسف عيد، دار اجليل        )   ٣(
  .٢/١٠٥ وابن يعيش ١/٣٤٥

، وشـرح  ١٩ص،م ١٩٥٠ القاهرة –ديوان كعب بن زهري، صنعة أيب سعيد السكري، دار القومية للطباعة والنشر      )   ٤(
  .٨٠ت سعاد صبن

  .٦/٤٣٣  البن عبد ربهالعقد الفريد: انظر مثالً)   ٥(
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 ٦٥

ألن من ليس له أب يعول عليه يف :  األمر والتشمري لهيستعمل هذا األسلوب يف احلث على اجلد يف -أ
أمور املعاش جدير بأن جياهد ليعيش، يقول أبو العباس املربد معلقاً على قول احلسن البصري لإلمام 

هذه :  قال أبو العباس…ولم تحكم واحلق معك؟ أال متضي قدماً ال أبا لك وأنت على احلق: "علي
  ".)١(عملها عند احلث على أخذ احلق واإلغراءكلمة فيها جفاء والعرب تست

له نسب  واملعىن حينئذ أن املخاطب مضيع يف الناس، ليس :يف مقام الذمهذا األسلوب يستعمل  -ب
  :ينتمي إليه ويدين له بالبنوة، من أمثلة ذلك قول كعب بن زهري

  خلُّوا سبيلي ال أبا لكم: فقلت
  

   قَدر الرمحن مفعولُمافكل   
  

ووجه األول . كالم يستعمل كناية عن املدح والذم) ال أبا لك(واعلم أن قوهلم : "يقول ابن هشام
واملعنيان حمتمالن هنا، أما . د نفي نظري املمدوح بنفي أبيه، ووجه الثاين أن يراد أنه جمهول النسباأن ير

  ".)٢(هلمالثاين فواضح ألم ملا مل يغنوا عنه شيئاً أمرهم بتخلية سبيله ذماً 
  

، واملعىن أنه ال خري فيه، وهو حقيق أن يدعى عليه يف الدعاء على املخاطبهذا األسلوب  يستعمل -ج
ال أبا لك، فأنت ال تنفي يف احلقيقة األبوة، وإمنا خترجه خمرج : بفقد األب، فإذا قلت إلنسان ما

أبو الفتح بن جين إىل هذا املعىن يف أنت عندي ممن يستحق أن يدعى عليه بفقد أبيه، يشري : الدعاء، أي
ويؤكد عندك خروج هذا الكالم خمرج املثل كثرته يف الشعر، وأنه يقال ملن له أب، وملن ليس : "قوله

له أب، فهذا الكالم دعاء يف املعىن ال حمالة وإن كان يف اللفظ خرباً ولو كان دعاء مصرحاً وأمراً معنياً 
ألنه إذا كان ال أب له مل جيز أن يدعى عليه مبا هو فيه ال حمالة، أال ترى ملا جاز أن يقال ملن ال أب له، 
  .)٣("أنك ال تقول لألعمى أعماه اهللا

  
 ويراد به أن املخاطب قد بلغ من التقدم واالمتياز حداً جعله :معىن التعجبهذا األسلوب يف  يستعمل -د

ينتمي إليه وينحدر منه، أما هو فخلق ينشأ على خالف ما ينشأ الناس، فلكل واحد من الناس أب 
، )هللا دره فارساً: (ومثل هذه العبارة قوهلم.  خلقه اهللا تعاىل من غري أن جيعل له أباً كاآلخرين،عجيب

                                                 
  .٣/١١٣٨الكامل للمربد )   ١(

  .٨١شرح بنت سعاد ص)   ٢(
  .١/٣٤٤اخلصائص )   ٣(
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فالدر هو اللنب، وهو غذاء الطفل يرضعه من ثدي أمه، لكن العبارة تنسب اللنب إىل اهللا وال تنسبه إىل 
  .ىن ذلك أن اللنب الذي غذي به من يقال له ذلك لنب إهلي اختص بهومع) هللا دره فارساً(أمه فيقال

  :روى املربد أن سليمان بن عبد امللك مسع رجالً من األعراب يف سنة جمدبة يقول
  اـا ومالكـاد ما لنـرب العب

  
  قد كنت تسقينا فما بدا لك  

  
  أنزل علينا الغيث ال أبا لك

زل الغيث ال مانع ـك عن اهللا يف أفعاله فإذا أراد أن ينولعل األعرايب يقصد بقوله هذا نفي الشر
مينعه من ذلك من منطلق أن األب يف نظر األعرايب صاحب السلطة العليا على ابنه، وهو موضع املشورة 

ر عليهم لديه، واهللا مرتَّه عن هذا، وهذا القول جبملته حيمل معىن التعجب؛ إذ القائل يتعجب من أنَّ اهللا تغي
  . جب من عدم الفعل ال من اهللا تعاىلع فال؛ وعليه،أمسك الغيث بعد أن عودهم إرسالهإذْ 

 )١("له وال ولد وال صاحبة، وهو األحد الصمد أشهد أنه ال أبا: "فأخرج قوله أحسن خمرج فقال
يه، بل فالذي يفهم من هذا الرجز أن األعرايب يقر بأن اهللا يسقيهم، ومن مث فال يعقل أن يذمه أو يدعو عل

  .!األقرب أن يحمل قوله على التعجب
  

ابن هشام، حيث ذهب إىل ذلك بعض العلماء ومنهم  مقام املدح، يستعمل هذا األسلوب يف -هـ
ال أب لك كالم يستعمل كناية عن املدح والذم، ووجه األول أن يراد نفي : واعلم أن قوهلم: "يقول

ة األوىل أن هذه العبارة تنايف املدح، إذ ظاهرها دعاء على والذي يبدو للوهل" )٢(نظري املمدوح بنفي أبيه
املخاطب أو ذم له، ولكن املقام قد يقتضي أن تتحول هذه اجلملة الدعائية إىل مديح، روى املربد أن 
بعض العرب كانوا يستعملون هذه العبارة عند املسألة والطلب، فيقول القائل لألمري واخلليفة انظر يف 

إن املقام مقام مدح، وليس !!  فهل يعقل أن يذم سائل من يسأله أو يدعو عليه)٣(با لكأمر رعيتك ال أ
  .للسائل إال إظهار املسكنة والتذلل ملن يسأله إن أراد أن يظفر منه بنائل

والذي يؤكد أن عبارة الذم الدعائية قد خترج عن هذا املعىن ويراد ا املدح أحياناً ما جيري على ألسنة 
  . ، وهم إمنا ميدحون من يقال له ذلك)اهللا خيرب بيتك(، )اهللا جيازيك:( مثل قوهلمالعوام من

                                                 
  .٣/١١٣٨الكامل، للمربد )   ١(
  .٨١شرح بانت سعاد، ص)   ٢(
  .٣/١١٣٩الكامل، للمربد )   ٣(
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يرد على ما زعمه السامرائي من أنَّ هذه العبارة ال ) ال أبا لك(آنفاً من دالالت ُألسلوب  وما ذكر
  : ولو أّنك قرأت قول زهري":تدل على خصوصية معنوية، إذ يقول

         مثانني حوالً ال أبا لك يسأمِسئمت تكاليف احلياة ومن يعش  
كالم معترض ال يدل على خصوصية معنوية، بل هو تعبري مجيل ) لك أبا ال(أحسست أن قوله 

ما القيمة اجلمالية هلذا التركيب إذا كان  لكن .")١(استحسنوه فاستعملوه كثرياً، وأقيم به الوزن يف البيت
   !؟  يف النثرها وجه حسن وم!خياطب به امللوك والسوقة على حد سواء؟

 –والذي ال مراء فيه أنَّ العرب مل تضع كلمات أو عبارات خالية من الداللة املعنوية، فعبقرية العربية 
 تكمن يف أن األلفاظ تكون دائماً على قدر املعاين، حىت لو وجد ما مسى -اليت جيسدها القرآن الكرمي

 ت فإمنا زيد)٢(فبما رمحة من اهللا لنت هلميف قوله تعاىل ) ما (بالزيادة أو الصلة أو احلشو أو اللغو كزيادة
  .اً على اجلملةئلتأكيد الكالم وتقويته يف ذهن السامع، ومل يكن وجودها يف الكالم عبثاً، وليست عب

  
  : الناحية النحوية -٢

 التربئة كما  يف باب ال النافية للجنس، أو اليدرس) ال أبا لك(أسلوب أما من الناحية النحوية فإن 
ينعتها الكوفيون، لذا البد من توطئة تعرف بال النافية للجنس وبشروط إعماهلا، حىت نستطيع أن نتبني 

  . عملها يف هذه العبارة
فال النافية للجنس وضعت الستغراق النفي وعمومه، لذا اشترط يف امسها أن يكون نكرة متصالً ا حنو 

أما إذا كان امسها معرفة أو نكرة . ون معيناً وإال كان النفي له وحده، وال يصح أن يك)ال رجل يف الدار(
ال هذا :(، وقولك)٣(ال فيها غول وال هم عنها ينـزفون :منفصالً عنها أُمهلت وكررت حنو قوله تعاىل

معرفة علماً يف نصوص كثرية، " ال"ولكن الواقع اللغوي يشهد مبا ظاهره وقوع اسم . )وال ذاك جمديان
  يف كان صنيع النحاة إزاء هذه الظاهرة اللغوية؟فك

  :  وقع يف نصوص كثرية اسم ال النافية للجنس معرفة من ذلك قول عبد اهللا بن الزبري األسدي
  )٤( يف البالد أرى احلاجات عند أيب خبيب             نكدنَ وال أُميةَ

                                                 
  .٣١ص ،م١٩٨٣هيم السامرائي، مؤسسة الرسالة بريوت إبرا/للدكتور من أساليب القرآن،)   ١(
  . ١٥٩: سورة آل عمران اآلية )   ٢(
  .   ٤٧سورة الصافات اآلية )   ٣(
، وابن يعيش   ١/٣٨٣، واألصول   ٤/٣٦٣، واملقتضب   ٢/٢٩٦الكتاب  : و من شواهد  ـوه. قاله يف عبد اهللا بن الزبري     )   ٤(

  .٤/٦١، واخلزانة ٣/١٣٠٧، وارتشاف الضرب، ٢/١٠٤
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  : وقول اآلخر
 *١(ال هيثَم الليلة للمطى(*  

  ".)٢(قضيةٌ وال أبا حسنٍ هلا:"مر رضي اهللا عنه حبق اإلمام علي رضي اهللا عنه وقول ع
فأميةُ علم على اجلد . كنية" أبا حسن"فكل من أمية وهيثم وبصرة علم، و. ال بصرة لكم: وقوهلم

شهورة، الذي تنسب إليه الدولة األموية، وهيثم اسم رجل حيسن احلداء، وبصرة علم على املدينة العراقية امل
  . كنية اإلمام علي رضي اهللا عنه" أبا حسن"و

 معرفة يف مجيع هذه النصوص، إال أنه ال يراد به نفي كل من اسم هيثم، وأمية، وبصرة، )ال(فاسم 
ولكن يراد نفي أمساء منكرة اتصف أصحاا باألوصاف اليت غلبت على أصحاب هذه األمساء، وهي جودة 

والعلم إذا اشتهر بوصف يصبح مبرتلة اسم اجلنس . فطنة اإلمام علي رضي اهللا عنهاحلداء وسخاء بين أمية، و
الذي يدل على هذا الوصف، إذن يكون املنفي يف هذه النصوص أمثال هؤالء، األعالم اليت ذكرت فيها، 

 فيسري النفي على أمثاهلم ومن هو يف خالهلم ال نفي. ممن يقوم مقامها يف األوصاف اليت اشتهرت ا
فني فحسبهؤالء املعر.  

وملا . وال أُمية يف البالد: يكون ال مثلَ هيثم، وال مثل أمية يف قوله) ال هيثم(فاملعىن يف النص األول مثالً 
مالزمة ) مثل(كان النفي للمثل يف التقدير كان اسم ال نكرة وإن كان النفي مضافاً إىل معرفة، ألن كلمة 

  : يشهد لذلك قول ذي الرمةللتنكري وإن أُضيفت إىل معرفة،
  )٣(اـن لياليـي ال أمثاهلـهي الدار إذ مي ألهلك جريةٌ             ليال

  ".)٤(فأمثاهلن نصب بال، وليس معها مبرتلة اسم واحد:"يعلق املربد على ذلك بقوله
ح؛ لتركبه مع ال كان اسم ال مبنياً على الفت) ال غالم لك ( فإذا وقع بعد اسم ال اسم جمرور بالالم حنو 

وإذن يكون قول . كتركب مخسة عشر وبابه، واجلار وارور خرب له، أو صفة المسها واخلرب حمذوف
  : العرب

                                                 
، وابـن يعـيش     ١/٣٨٢، واألصول   ٢/٢٩٦وهو يف الكتاب    . بن خبريي اوال فىت مثلُ    : هذا بيت من الرجز، وبعده    )   ١(

  .٢/٤ القاهرة –، شرح األمشوين، وامشه حاشية الصبان، مطبعة عيسى احلليب ٢/١٠٢
  .٣/١٣٠٦، وارتشاف الضرب ٤/٣٦٣، واملقتضب ٢/٢٩٧الكتاب : هذا القول يف)   ٢(
، واملقتـضب  ٢/٢٩٢، والكتـاب  ٦٥٠ ص ،م١٩١٩ديوان ذي الرمة، تصحيح كارليل هنري هـيس، كمـربدج      )   ٣(

  .١/٣٩٠والتبصرة ٢/١٠٣، وابن يعيش، ٤/٣٦٤
  .١/٣٩٠املقتضب )   ٤(
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جارياً على خالف األصل، ألنه منصوب مع أنه غري مضاف، وحقه أن يكون مبنياً على " ال أبا لك " 
  :ار بن توسعة اليشكريكما ورد يف قول " ال أب لك : " الفتح، وأن تكون العبارة

  )١(أيب اإلسالم ال أَب يل سواه      إذا افتخروا بقيسٍ أو متيم 
  

  ):ال أبا لك(مذاهب النحويني يف ختريج أسلوب 
  :مذاهب عدة أمهها " ال أَبا لك" ذهب النحويون يف ختريج أسلوب 

  
" ال" لـليست امساً" أبا" كلمة أنَّفهو " ال أبا لك" أما املذهب األول يف ختريج أسلوب :املذهب األول

مفرداً ولكنه مضاف إىل الكاف، والالم مقحمة بني املضاف واملضاف إليه، هذا هو مذهب 
أنه قد ) ال أبا لك(قد أضيف إىل الكاف يف " ال "  والذي يدل على أن اسم )٢(اجلمهور

  :أضيف للكاف إضافة مباشرة وإن كانت شاذة يف قول مسكني الدارمي
  )٣(ت شماخ ومات مزود       وأي كرميٍ ال أباك يمتعوقد ما

  :وقول آخر
  )٤(أباملوت الذي ال بد أَين              مالقٍ ال أباك تخوفيين

  .أضيف للكاف ومل يفصل بينهما حرف اجلر كما يف ال أَبا لك)أبا(فيالحظ هنا أن 
ال اخلليل رمحه اهللا هو مثل ال أبا لك، قد علم أنه لو وق:" يقول سيبويه حاكياً ذلك عن شيخه اخلليل

أبك، فتركه على حاله األوىل، والالم هاهنا مبرتلة االسم الثاين يف قوله يا تيم : مل جيئ حبرف اإلضافة قال
  .)٥(تيم عدى

                                                 
  ..١/١٤٥ مهع اهلوامع للسيوطي، و٢/١٠٤، وابن يعيش ٢/٢٨٢يف الكتاب : البيت)   ١(
، ٨٠، شرح بانت سعاد ص    ١/٣٨٨، واألصول   ٤٠٣٧٣، واملقتضب   ٢٠٧-٢/٢٠٦تاب  الك: تراجع هذه املسألة يف   )   ٢(

  .١/٣٤٣املساعد البن عقيل 
، واهلمع  ٤/١٠٠، واخلزانة   ٢/١٠٥، وابن يعيش    ١/٣٩٠، واألصول   ٤/٣٧٥، واملقتضب   ٢/٢٧٩الكتاب: البيت يف )   ٣(

٢/٩٥.  
، ٤/٣٧٥،ربد، حتقيق حممد عبد اخلالق عـضيمة، القـاهرة     قتضب، أليب العباس امل   امل: البيت أليب حية النمري، وهو يف     )   ٤(

 البـن  واملقرب. ١/٣٩١ ،م١٩٨٢ دار الفكر دمشق     –التبصرة والتذكرة، للصيمري، حتقيق فتحي أمحد مصطفى        و
  .٢/٢٦، والتصريح ١/١٤٥، واهلمع ٢/١٠٥، وابن يعيش ١/١٩٢ عصفور

  :  وهو بتمامه، وقوله يا تيم عدى جزء من بيت جلرير٢/٢٠٦الكتاب )   ٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  حيىي بن حممد احلكميحنوية وداللية                               : ال جرم دراسة لغوية–من أساليب العربية ال أبا لك 
 

 ٧٠

د  نظائر من كالم العرب، من ذلك قول سع )ال أبا لك( وإلقحام الالم بني املضاف واملضاف إليه يف 
  :بن مالك

  .)١(واـط فاستراحـت أراهـ   وضع     ي  ـرب التـؤس للحـيا ب
  .يا بؤس احلرب: أي

  :ومثله قول النابغة
  )٢(قالت بنو عامر خالوا بين أسد             يا بؤساً للجهل ضرارا ألقوام

ومثل " )٣(هليا بؤس اجل: محلوه على أن الالم لو مل جتئ لقلت:"وقد علق سيبويه على ذلك بقوله 
 ال يدى لك، أي ال طاقة لك به، فقد زيدت الالم يف العبارة املأثورة بني يدى والكاف: البيتني قوهلم

  :ألمرين
: وشبهها مبعىن الالم، يشري ابن يعيش إىل هذا املعىن بقوله) ال أَبا لك(توكيد معىن اإلضافة، ألا يف  -١

 حروف اإلضافة، ملا فيها من تأكيد اإلضافة، إذ إمنا خصت هذه الالم باإلقحام دون غريها من"
أب لزيد، فإذا أتيت ا : أبو زيد، فتقديره: اإلضافة هنا مبعىن الالم وإن مل تكن موجودة، فإذا قلت

  .)٤(كانت مؤكدة لذلك املعىن غري مغرية له
املضاف إليه، فال والدليل على أن الالم لتوكيد اإلضافة أنه ال جيوز أن يفصل بغريها بني املضاف و

وذلك يدل على أن الالم هي اليت . ال رقيبى عليها وال جمريى منها، بالفصل بعلى ومن: يصح أن يقال
، فهما هنا ال تؤديان معىن اإلضافة اليت )من(و ) على(لتوكيد معىن اإلضافة ال : تزاد يف مثل هذا األسلوب

  .)٥(تدل عليها الالم
رف وليس باإلضافة، ألن الكاف متصلة حبرف اجلر، وألن جر والكاف يف ال أبا لك جمرور حب

إذا جعلت الالم هي : االسم باإلضافة يترتب عليه تعليق حرف اجلر عن العمل وهذا ال جيوز، وقد يقال

  
   ال يلقينكم يف سوءة عمر            يا تيم تيم عدى ال أبالكم

ـ ٣/١٠٢، واخلصائص  ١/٣٩١صرة  ـ، والتب ٤/٣٧٣، واملقتضب   ٢/٢٠٧الكتاب  : البيت يف )   ١( عاد ـ، وشرح بانت س
  .٢/٨٣،هـ ١٣٥٩ اهلند – حيدر آباد الدكن –األماىل، البن الشجرى و، ٣/١١٤٠، والكامل للمربد ٨٠ص

، ٢/٢٧٨، والكتـاب  ٨٢ ص،م١٩٧٧ –ديوان النابغة الذبياين، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مـصر     )   ٢(
  .١/١٧٣، واهلمع ٤/١٠٨، واخلزانة ٢/١٠٥ وابن يعيش ٢/٨٠، وأماىل ابن الشجرى ٣/١٠٦واخلصائص 

  .٢/٢٧٨الكتاب )   ٣(
  .١/٣٨٩  البن السراجصولاأل: ، وانظر كذلك٢/١٠٦شرح ابن يعيش )   ٤(
  .٢٨٤ – ٢/٢٨٣الكتاب : راجع)   ٥(
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العامل كان ذلك يعىن أن يكون املضاف معلقاً عن اإلضافة، ومن مث يصبح أسلوب ال أبا لك شاذاً، 
  : ألن له نظائر من كالم العرب، من ذلك قول ابن قيس الرقياتواحلق أنه ليس شاذاً،

  كيف نومي على الفراش وملا      تشملِ الشام غارةٌ شعواُء     
  )١( العقيلةُ العذراء عن خدامٍ  تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى      

 ليس شاذاً، )ال أبا لك( فإن أسلوب ،عن خدامها فحذف املضاف إليه، والعقيلة فاعل، وعليه: أي
  .ألن له نظائر من كالم العرب

أن الالم وقد فصلت بني املضاف واملضاف إليه جعلت املضاف غري مضاف إليه، وكأنه تبعاً لذلك  -٢
إذا : ولقائل أن يقول: "كأا نكرة، يقول ابن السراج شارحاً هذه املسألة) أبا(ليس مبعرفة فأصبحت 

 ال أباك، فمن أين جاز هذا التقدير، واملضاف إىل كاف املخاطب ال أبا لك تريد به: إن قوهلم: "قلت
ال أباً : ال أبا لك االنفصال، كأنك قلت: إن املعىن إذا قلت: معرفة واملعارف ال تعمل فيها ال؟ قيل له

من متامه، وأضمرت اخلرب مث حذف التنوين استخفافاً ، ) لك(لك، فتنونُ لطول االسم، وجعلت 
  .)٢("وا الالم لتدل على هذا املعىن فهو منفصل بدخول الالم، وهو متصل باإلضافةوأضافوا وألزم

، وهو معرب، والكاف مضاف إليه، والالم "ال"من ال أبا لك اسم ) أبا(وخالصة هذا املذهب أن 
  :زائدة لتأكيد معىن اإلضافة فال تتعلق بشىء وأقحمت بني املتضايفني كما أقحمت يف النداء يف قوله

  .ؤس للحرب اليت             وضعت أراهط فاستراحوايا ب
من ال أبا لك دليل اإلضافة، وثبات الالم وعمل ال يف هذا االسم يوجب التنكري ) أبا(فثبات األلف يف 

  .والفصل، فهذه الالم مزيلة لصورة اإلضافة، وعلى هذا فاخلرب حمذوف
  

قول هشام وابن كيسان واختاره ابن  فهو" ال أبا لك"وأما املذهب الثاين يف ختريج أسلوب  :املذهب الثاين
مالك ومؤداه أن الالم غري زائدة، وأا ومصحوا صفة لألب، فيتعلق بكون حمذوف، 
مرفوع أو منصوب، وشبه غري املضاف باملضاف يف نزع التنوين من املفرد، والنون من 

أم نزلوا املوصوف مرتلة املضاف و: "املثىن واموع، يعلل ابن هشام هلذا التشبيه بقوله

                                                 
 –اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، البن األنباري، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميـد         )   ١(

  .٧/٢٨٧، واخلزانة ٢/٦٦١ ،م١٩٥٣القاهرة 
  .١/٣٨٩األصول )   ٢(
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 ٧٢

 )١(لطوله بصفته وملشاركته للمضاف يف أصل معناه، إذ معىن أبوك وأب لك شيء واحد
  .وعلى هذا القول حيتاج لتقدير اخلرب

  
غري ) ال أبا لك(أن جنعل األب يف فهو " ال أبا لك" وأما املذهب الثالث يف ختريج أسلوب :املذهب الثالث

ليست ألف اإلعراب، وإمنا هي ألف املقصور على لغة من يعرب األمساء مضاف، وأن ألفه 
وقد " مكره أخاك ال بطل"الستة حبركات مقدرة على األلف، ونظري ذلك العبارة املأثورة 

  .)٢(نسب أبو حيان هذا املذهب للفارسي وآخرين
 مرفوع، وأبا اسم وعلى رأي هؤالء تكون الالم غري زائدة، وهي وجمرورها خرب متعلق بكون حمذوف

  :ال مفرد مبىن، ولكنه جاء على لغة من يقول
   غايتاهاادا         قد بلغا يف ـا أباهـا وأبـإن أباه

نف الذكر إن هذا التركيب مشكل داللة وإعراباً، وشاهد ذلك اختالف العلماء اآل: وخالصة القول
 من جهة اإلعراب لكنه استعمال واقع يف الىن ووافتراضام اليت ال تصل إىل حد اإلقناع ال من جهة املع

والذي يظهر يل أن املذهب األول أوجه من أخويه، ليس لكونه رأي اجلمهور ، فصيح الكالم شعراً ونثراً
فحسب، بل ألنه خيلو مما يشكل يف املذهبني اآلخرين فيشكل على املذهب الثاين أن األمساء الستة ال تعرب 

افة، ويشكل على املذهب األخري أن إعراب املقصور ال مينع أن يكون حرف باحلروف إال إذا كانت مض
  .ال أبا يف املرتل، ومل مينع اجلر بغري الالم يف هذا األسلوب وما يشبهه: اجلر حرفاً آخر غري الالم، فيقال مثالً

   ):ال جرم( أسلوب : ثانياً
  : الناحية اللغوية الداللية -١

 كما وردت يف ،يف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع كما سيأيت " ال جرم" وردت " ال أبا لك"خبالف 
  :احلديث الشريف وكالم العرب شعراً ونثراً، ومن أشهر دالالا ومعانيها اللغوية ما يلي

١-مروال حمالة: أي:  ال ج د٣(ال ب(.  
  .)٤(حقَّاً: معناه:  وقيل-٢

                                                 
  .٨٠شرح بانت سعاد، ص)   ١(
 القـاهرة   –مصطفى النماس، مطبعة املـدين      / ارتشاف الضرب من لسان العرب أليب حيان األندلسي، حتقيق الدكتور          )  ٢(

  .٣/١٣٠٢م ،١٩٩٨
  ).جرم(م ١٩٩٤، ٣لسان العرب، البن منظور، دار الفكر، بريوت، ط)   ٣(
  ).جرم(السابق )   ٤(
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 ٧٣

  :قال أبو أمساء بن الضريبة
  ولقد طعنت أبا عيينةَ طعنةً

  
  بعدها أنْ يغضبواجرمت فزارة   

  
  )١ (.كسبها الغضب: معناه: قيل. حق هلا الغضب: أي

لقد : فإن جرم عملت ألا فعل، ومعناها )٣(ال جرم أَنَّ هلم النارفأما قوله تعاىل : ")٢(قال سيبويه
  .)٤("حق أنَّ هلم النار

ال بد وال حمالة، فجرت على ذلك وكثرت حىت :  أا كلمة كانت يف األصل مبعىن إىل)٥( وذهب الفراء-٣
، فلذلك جياب عنها بالالم كما جياب ا عن القسم، أال حتولت إىل معىن القسم، وصارت مبعىن حقَّاً

  .تينكال جرم آل: تراهم يقولون
كان كذا وكذا، :  من الكالم، يقول الرجل إىل أن جرم إمنا تكون جواباً ملا قبلها)٦( وذهب اخلليل-٤

  .الجرم أم سيندمون، أو أنه سيكون كذا وكذا: وفعلوا كذا وكذا، فتقول
  .ال جرم تربئة:  إىل الفراء والكسائي أما يقوالن)٧( ونسب ثعلب-٥
" ال" أن )٩(ال جرم أم يف اآلخرة هم األخسرون  إىل أن ال جرم يف قوله تعاىل)٨( وذهب آخرون-٦

ال جرم أم يف : ال ينفعهم ذلك، مث ابتدأ فقال: نفي ملا ظنوا أنه ينفعهم، فرد ذلك عليهم فقيل
ال جرم أن هلم النار كسب ذلك العمل هلم اخلسران، وكذلك قوله : اآلخرة هم األخسرون، أي

كسب :  عذاب النار، أيال جرم أن هلم: ال ينفعهم ذلك، مث ابتدأ فقال:  املعىن)١٠(وأم مفرطون
وهذا أبني ما قيل فيه: )١١(قال األزهري. هاهلم عذاب.  

                                                 
  ) جرم( السابق )  ١(
  .٣/١٣٨الكتاب )   ٢(
  ٦٢آية سورة النحل )   ٣(
  ).جرم(اللسان )   ٤(
  .٢/١٤٧، ت.أمحد يوسف، حممد علي النجار، دار السرور، د: معاين القرآن، للفراء، حتقيق)   ٥(
  .٣/١٣٨الكتاب )   ٦(
  ).جرم(اللسان )   ٧(
  .٤/٨٨  للسمني احلليبينظر الدر املصون)   ٨(
  .٢٢سورة هود آية )   ٩(
  سبق اإلشارة إليها )   ١٠(
  .١١/٦٦  لألزهري اللغةذيب)   ١١(
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 ٧٤

  ".هذه كلمة ترد مبعىن حتقيق الشىء: ")١( وقال ابن األثري-٧
  .)٢(جرم مبعىن كسب:  وقيل-٨
  .)٣(وجب وحق: مبعىن:  وقيل-٩

  :)ال جرم( أسلوب استعماالت
 حذفوه لكثرة استعماهلم ررم، وال أنْ ذا جرم، وال جال جرم، وال ذا ج: ويقال: ")٤(جاء يف اللسان

  ".إياه
نْ جرم وال عن جرم، وال جر، بال ميم، ال ذا جرم، وال أَ: من العرب من يقول: ")٥(وقال الكسائي

أيش، وإمنا : حاش هللا وهو يف األصل حاشى، كما قالوا: وذلك أنه كثر يف الكالم فحذفت امليم، كما قالوا
  .سوف ترى: سو ترى، وإمنا هو: ء ؟ وكما قالواأي شي: هو

: بضم فسكون، وال جرم بوزن كَرم، ومعىن ال ذا جرم، وال أنْ ذا جرمم ال جر: )٦(وزاد الصاغاين
  .أستغفر اهللا

 هذه االستعماالت شيوعاً واألقوى تأييداً بالشواهد هو األول، فهو الوارد يف القرآن وأرى أن أكثر
وقول . "ال جرم ُألفلَّن حدها: "ويف احلديث الشريف كما يف حديث قيس بن عاصمالكرمي كما سبق 
ال جرم إين ال أغسل رأسي حىت يشعث وال أغسل ثويب الذي يلي جسدي حىت :"عمر رضي اهللا عنه

بك ال جرم ال أخي:" ، وقول معاوية )٨("ال أرفع إليه بعدها حديثاً: "وقول عبد اهللا بن مسعود . )٧("يتسخ
  . )١٠( ويف شعر العرب كما يف بيت ابن أيب الضريبة وكما يف قول الشاعر.)٩("فآمر له مبال 

   م ـيا أم عمرو بيين ال أو نع  

                                                 
  .١/٢٦٣  البن األثريالنهاية يف غريب احلديث)   ١(
  ).جرم(اللسان )   ٢(
  .)جرم(السابق )   ٣(
  .)جرم(مادة )   ٤(
  )جرم(اللسان )   ٥(

  ٥/٦٠٠  للصاغاينالتكملة والذيل والصلة)   ٦(
    .٤/٦٢٩سنن الترمذي   )٧(
  .٢/٧٣٩صحيح مسلم   ) ٨(
    .٤/١٤سنن الترمذي   ) ٩(
  )ظلم) (جرم( واللسان ١١/٦٦من الرجز بال نسبة يف التهذيب    )١٠(
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 ٧٥

 أو تصلى احلبل فقد رثَّ ورم     
    رمـإن تصرمي فراحة مما ص  

          ال جرم:بيين فقالت: قلت هلا  

   أن الفراق اليوم، واليوم ظُلم  
  :)٢ ( كما يف قول الشاعر)١(تصل كالمها بذى وذا وذو فتكون حشواً وال يعتد اوالعرب 

   إن كالباً والدى ال ذا جرم      
  

  :  الناحية النحوية -٢
ة وبتتبع ما وقع حتت يدي فظأما من الناحية النحوية فإن اخلالف يطول بني النحويني حول هذه الل

  : النحويني يف أوجه أربعة كما يليراءآمن كتب النحو والتفسري ميكن تلخيص 
وبنيا " جرم"النافية و" ال" واجلمهور أما ركِّبا من )٣(وهو مذهب اخلليل وسيبويه: الوجه األول

" ال"فعلى هذا يرتفع ما بعد " حق"على تركبهما تركيب مخسة عشر، وصار معنامها معىن فعل وهو 
ت كون النار هلم واستقرارها ــحق وثب:  أيم الناررم أن هلــال ج: اىلــبالفاعلية فقوله تع

  .)٤(هلم
  :واستشهد سيبويه بقول الفزاري

  )٥(ة           جرمت فزارة بعدها أن يغضبواـلقد طعنت أبا عيينة طعنو
  .أحقت فزارة: أي

: إن جرمت كقولك: وليس قول من قال: ")١(وقد رد الفراء قول سيبويه واستشهاده فقال معترضاً
  :ء وإمنا لبس على قائله قول الشاعرىحقَقَت أو حققَت بش

                                                 
  .٥/٢١٣احمليط أليب حيان ينظر البحر   ) ١(
  )جرم (وتاج العروس ) جرم(من الرجز بال نسبة يف اللسان )   ٢(

  .٣/١٣٨الكتاب   ) ٣(
  .٤/٨٨ينظر الدر املصون   ) ٤(
، وشرح  ٢٨٨،  ٢٨٦،  ١/٢٨٣وله أو لعطية بن عفيفي يف اخلزانة      ) جرم( اللسان   من الكامل أليب أمساء بن الضريبة يف      )   ٥(

وجـواهر   ،  ٤٦٥، واجلمهـرة ص   ١٩واالشتقاق ص ،  ٦٢وبال نسبه يف أدب الكاتب ص     . ٢/١٣٦أبيات سيبويه   
  .٢/٣٢٥، واملقتضب ٣٥٥األدب ص
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 ٧٦

يف " فزارة"ومرد اعتراض الفراء على سيبويه الرواية فكلمة " البيت………ولقد طعنت أبا عيينة
  .)٢(رواية سيبويه مرفوعة كما نص على ذلك الفراء وهي يف رواية الفراء منصوبة

كسب والفاعل : ليهم يف اآلية، وجرم فعل ماضٍ معناهأن ال تركيب بينهما وال رد ع: الوجه الثاين
وما بعدها يف موضع نصب على املفعول به وجرم القوم " أن"فعلهم، و: كسب هو أي: مضمر، أي

  )٣ (:كاسبهم وقال الشاعر
      مبا جرمت يداه وما اعتدينا  نصبنا رأسه يف جذع خنل     

  )٤ (:وقال آخر
  ترى لعظام ما مجعت صليبا          جرمية ناهض يف رأس نيق

وإمنا ، )٦( إىل الزجاج ومل أجده بنصه يف املعاين املنسوب إليه)٥(نسب السمني احلليب هذا الرأي: قلت
  .وجدت بعضه

: مبعىن القطع، تقول" جرم"ال صد وال منع، ويكون :  إىل أن معناها)٧(وذهب الكسائي: الوجه الثالث
وما يف حيزها أو على " أن"مبين معها على الفتح، وخربها اسم ال " جرم"قطعت فيكون : جرمت أي

  .)٨(ال منع من خسرام: حذف حرف اجلر أي
امسها مبين على الفتح، " جرم"نافية للجنس و" ال"يف كون " ال رجل"مبرتلة " جرم"أن : ه الرابعـالوج

وقد ، )٩(ال حمالة وال بد: اهاالنافية، وصار معن" ال"وهي وامسها يف حمل رفع على االبتداء، وما بعدها خرب
  .)١٠(نسب هذا الرأي للحويف

ة أوجه وخترجيات خمتلفة لعله فأفرز لنا عد) ال جرم ( أسلوباخلالف الذي وقع بني النحاة حولولعل 
  :يعود إىل أمرين رئيسني

  
  .٢/٩معاين القرآن )   ١(
  .ه واإلفادة منهوهذا يشهد بوقوف الفراء على كتاب سيبوي: قلت)   ٢(
  .مل أقف عليه)   ٣(
عبد : شرح أشعار اهلذليني، صنعة أيب احلسني السكري، حتقيق       ،  ٦/١٣٣البيت البن خراس اهلذيل ينظر ديوان اهلذليني        )   ٤(

  ".جرم" واللسان ٣/١٢٠٥ت .ط، د.الستار أمحد فراج، مكتبة دار العروبة، القاهرة د
  .٤/٨٨الدر املصون )   ٥(
  .١/١٢٧- القرآن الكرمي للزجاجمعاين)   ٦(
  .٤/٨٨الدر املصون )   ٧(
  .٤/٨٨الدر املصون )   ٨(
  .٤/٨٨السابق )   ٩(
  .٤/٨٨السابق )   ١٠(
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 ٧٧

  .أو فعليتها) جرم(اخلالف حول امسية : األول
  .تركيبها أو عدمه: الثاين

 أن جيتهد يف التخريج والتوجيه فإن يف عفت كل تلك اآلراء وفتحت الباب لكلٍّومبا أن اللغة قد أس
 إال أن الذي أميل إليه وأختاره ،األمر سعة وال أرى أن خيطّأ رأي من تلك اآلراء طاملا عضده دليل من اللغة

 على ذلك البد وال حمالة فجرت: كلمة يف األصل مبعىن) ال جرم(هو ما ذهب إليه الفراء الذي رأى أن 
أي أن هذا األسلوب قد " فكأمنا حتولت إىل معىن القسم ، وكثر استعماهلم إياها حىت صارت مبرتلة حقاً

 وعضد ذلك ،ما يصلح للقسمبعدها تطور يف استخدامه اللغوي حىت نزل مرتلة القسم وذلك إذا جاء 
يات اخلمس الواردة يف القرآن الكرمي فإذا طبقنا ذلك على اآل" ال جرم آلتينك: أال تراهم يقولون:" بقوله

فإن ذلك مشكل؛ ألن مهزة أن يف اآليات مفتوحة ولو كانت جواباً للقسم لكانت " ال جرم"وفيها كلمة 
 ال جرم فقد قرأ عيسى يف الشواذ  " ال جرم " بعد " أنّ " مكسورة إال أن هناك قراءة شاذة بكسر مهزة 

  :  على وجهني وهذه القراءة تتخرج)١(إنَّ اهللا 
: الشك يف ذلك وال حمالة منه مث استأنف فقال: ال جرم يف كذم وإهالكهم، أي : أن املعىن: األول

  . حمذوفاً" ال"إن اهللا يعلم، فيكون املنفي بـ 
  .  فهذا على القسم …واهللا إن اهللا يعلم : أن املعىن : الثاين
 واهللا أو ة اآليكون معىني واستقام معىن، فعليه لو صحت القراءة املذكورة لساغ لنا القسم لغة: أقول

  .أقسم أو حقاً إن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون
معاملة القسم أو جتوزنا فاعتربناها اللفظة واحلقيقة أننا لو سلَّمنا بذلك التطور الداليل وعاملنا تلك 

دة ستؤول إىل ختريج واحد وإعراب أسلوباً من أساليب القسم فإن ذلك اخلالف الطويل والتخرجيات املتعد
فإن أياً من اآلراء " إن"، أما يف حالة فتح مهزة ما يصلح للقسم" ال جرم" وقع بعد ا وذلك فيما إذ،واحد

النحوية اليت سبق عرضها، يصلح أن خترج عليه اآليات القرآنية، وإن كان رأي اجلمهور أوىل تقديراً و 
   .أظهر تعليالً

  

                                                 
  .١/٧٦٠انظر إعراب الشواذ )  ١(
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