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القرى)،  (أم  بجامعة  العربية)  (اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
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  امللخص
 .يف العربية)رب(  اجلر احلديث عن حرف موضوع البحث:
 .أحكام )رب( املتفرقة يف كتب الرتاث اللغوية وغريهابيان  أهداف البحث:
 .والتحلييل التتبع االستقصائي منهج البحث:

يفيد التقليل هو وفيه لغات عدة، و ،ُربَّ حرٌف ثالثي يلزم الصدارة أهم النتائج:
ال تتعلق بالفعل العامل فيها، وهي و ، رأي سيبويهذا وه ،ي مجهور النحاةرأيف 

 انكرة، وال تدخل عىل معرفة، وال عىل األفعال، وقد يكون ضمرير إال جمرورها يكون 
ُربَّ ويبقى عملها، وهذا قد حتذف ، ونكرة كام نص ابن مالك وهو يف معنى ال

( فتكفها عن العمل، وحينئذ ال تدخل بَّ )ما( بـ)رُ  كثري يف لسان العرب، وقد تتصل
إال اجلملة الفعلية كام نص سيبويه ومجاعة، ونقل بعض العلامء كابن مالك وغريه 

 .دخوهلا عىل الفعلية واالسمية
االعتناء باألحرف املفردة كـ)رب، وإذن، وكال، وبىل، وما أشبهها(  التوصيات:

 .لف مستقلمؤيف بالدراسة ومجع مجيع ما جاء فيها من أحكام 
 .النحو – الزائد -اجلرحروف  - بَّ رُ  الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة

دن بالكامل ،احلمُد هلل ربِّ العاملين  رَّ ُه عن اخلنطنِل والنِّْسيانِ  ،تنفن هن نْفسن النُة  ،ونزَّ والصَّ
د   يِِّد ولِد عدنانن سيِِّدننا حممَّ النُم عىل سن  ،لِه وصْحبِه والتَّابعين هلم بإحسان  آ وعىل ،والسَّ

ا بعدُ   :أمَّ
( يف العربيَّة أحكامر  مبثوثةر يف كتب العربية  ،وصفات  فريدةر  ،عديدةر  افإنَّ لـ)ُربَّ

بلم شعث تلك املعلومات، عىل اختالف مشارهبا واختصاصها، وقد رأيت أن أقوم 
، جيمع ب يف واجلمع بي متفرق هذه الصفات ومتباين تلك األحكام، حث لطيف 

  .تلك األقوال بأدلتهم وتعليالهتم أقوال علامء العربية واملفرسين مدعامر 
 .ومنه أستمد العون والسداد ،ومن اهلل التوفيق
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 متهيد
ة، وإما  زن تناولنْت كتُب العربيَِّة عىل اختالفها حروفن املعاين إما باإلشارة املوجن

منذ  ،آخر مبثوثةر يف أبواهبا اومسهبة مستقصاة حينر  ،اة متوسطة حينر وحبالعبارة املرش

اة سيبويه عليه  ع كتاب إمام النُّحن ل ثمَّ بعد ذلك اللُّمن إىل املقتضب فاجُلمن

ة عليهم رضوان اهلل أمجعي، وكانت مناهُجُهم يف  ل وغريها من كتب األئمَّ فاملفصَّ

 .ِص تن احلديث عنها تتبايُن بي ُمسِهب  وخم

ابع اهلجري ظهر منهٌج آخُر يف احلديث عن أدوات احلروف واملعاين  ويف القرن الرَّ

كان ذلك عىل يد اإلمام أيب القاسم عبد الرمحن بن  ،متثل يف إفرادها بمؤلفات خاصة

هـ( يف 384وتبعه أبو عيل الرماين املتوىف سنة ) ،هـ(337إسحاق الزجاجي املتوىف سنة )

ثم املالقي املتوىف  ،هـ( يف كتابه األزهية415ثم اهلروي املتوىف سنة ) ،وفكتابه معاين احلر

هـ( يف كتابه اجلنى 749ثم املرادي املتوىف سنة ) ،هـ( يف كتابه رصف املباين702سنة )

 .هـ( يف كتابه املغني761ثم ابن هشام املتوىف سنة ) ،الداين

(رُ يف هذا البحث سأتناول بإذن اهلل تعاىل احلديث عن ) فأمجع شتات ما يتعلق  ،بَّ

  .هبا من خمتلف املصادر اللغوية التي أستطيع الوقوف عليها

 :وقد قسمت احلديث فيه إىل عدة مباحث
 .وموضعها من اإلعراب، ومواطن ورودها ،وعدد حروفها ،: ُربَّ عند العرباألول

( بي احلرفيَّة واالسميَّة الثاين: .غاالل الثالث:          .)ُربَّ  ت الواردة يف ُربَّ

.  اخلامس:                         .داللة ُربَّ  الرابع:  متعلَّق ُربَّ

 حذف ُربَّ وبقاء عملها.  السابع:                      .معمول ُربَّ  السادس:

. التاسع:                                   حلاق التاء هلا. الثامن:  اتصال )ما( بُربَّ

 .وكم( ،ما يامثلها يف املعنى كـ)قد :شرالعا
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 ُربَّ عند الَعَرب :املبحث األول
ُع عىل واحد  ،من مجيع اوُربَّ كلمة ُتْفِرُد واحدر » :قال اخلليل  :معناها قن ين

ِقيته :كقولك ،ُيْعننى به اجلميع رْي  لن . فهذا املفرد الذي يليها هو يف معنى (1)«ُربَّ خن
تـْ ن صن ُد كذلك إالَّ مع عام   ، قرينٌة يف واحد  هُ اجلميع إال إذا حن  ،أو نفي   ،وال يكوُن املفرن

 .(2)اأو يقع متييزر  ،أو تقليل  
ضن فيها (3)ومن حيث عُددها فهي حرٌف ثالثيُّ الوضع عند أكثر أهل اللغة رن ، وعن

ُف بحذف الباء عند التخفيف يف بعض لغاهتا كام سيأيت  .التصُّ
ها ابن فضال املجاشع ا أن تكونن ساكنةن  :وقالن  ،ثنائيَّةن الوضع (4)يُّ وعدَّ قياُسهن

فةر فهو رضورٌة ال ُلغةٌ  ا فتُح الباء خمفَّ  .الثاين كهْل وبْل، وأمَّ
ُربَّ حرُف جر  زائٌد يف اإلعراب ال يف  :موضعها من اإلعراب ومواطن ورودها

رن اجلرميِّ  ااملعنى وفاقر   .(5)أليب احلسن األخفش وأيب ُعمن
 .عن هلا من اإلعرابوضوال م

وعند الفراء ومجاعة  من الكوفيي أهنا اسٌم معمولٌة جلواهبا كـ)إذا( أو )حي( يف 
ُأ هبا فيقال:  ،وهي مبنيةٌ  .وتقدمت عندهم القتضائها اجلواب .الظروف قالوا: وقد ُيبتندن

ُجل  أفضُل من عمرو، ويقال ير قدبت ،ُربَّ رضبة  رضبُت، وُربَّ يوم  رسُت  :ُربَّ رن
ُجل  رضبُت مفعوٌل  ،الظرف ُجل  قامن مبتدأٌ  ،وُربَّ رن  .(6)كام يكون ذلك يف كم،وُربَّ رن

ا مواطُن ُوُرودها يف الكالم :صدارهتا بن هلا  ،أمَّ فقد اشُتهرت ُربَّ يف استعامل العرن

                                                      
 .(8/258)العي للفراهيدي  (1)
 .(8ص: )حاة أليب حيان الن تذكرة (2)
 .(4/1739)أليب حيان ارتشاف الرضب  (3)
 .(4/1739) املرجع السابق  (4)
، ورشح اجلمل البن (182: )ص. وانظر مغني اللبيب البن هشام (7ص:)تذكرة النحاة أليب حيان  (5)

 )هنداوي(. (2/438)يوطي ، ومهع اهلوامع للس(1/476) خروف
 .(4/1737)حيان  أليبرضب ارتشاف الانظر  (6)



أ.د. عبد ا� بن عمر الحاج إبراهيم ( رُبَّ )  و أحكامها في العربية

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥

262

 ه1438 اآلخرةمجادى         (5العدد )          لعزيزجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد ا

5 

ُأ هبا الكالمُ  دارةن فُيبتندن ُم الصَّ نا تنلزن (وِف وهي تنفرد بذلك من بي أخواهتا )حر ،أهنَّ  . اجلرِّ

: و)رّب( ال تدخل إال عىل االسم العام الدال عىل أكثر من واحد، (1)قال أبو عيل

ا  .هلذا املعنى الذي ذكرنا يف )رّب( مل تقع إال صدرر

ْشور  ُع حن ، والتَّقليُل معنرى (2)لداللتها عىل نوع من معاين الكالم هو التَّقليل ؛اوال تقن

( ،في الذي له )ما(لنَّ وكا ،كاالستفهام الذي له اهلمزةُ  وهذه  ،وكالتَّأكيد الذي له )إنَّ

ُم صْدرن الكالم ْلزن ان  أدواهُتنا تن عن ا من ا ،كلُّهن يِّزهن ُم عليها ما يف حن  .(3)فال يتقدَّ

ا  ُمهن دَّ تنقن  :(5)، كقول الشاعر(4)االستفتاحيَّةُ  «أال»وقد ين

 وه الذي يُْدَعى إليه ويُنَسبُ ـــأب    ـْن يغتاُبين َودَّ أنَـّين    ـــأال ُربَّ َمـ  
 :(6)وقول امرئ القيس

 لِ ـــلجُ ـدارِة جُ ـب اوم  ــوال ســــــيما ي   أال ُربَّ يوٍم لِك منهــــنَّ صاحٍل     
اة   :(7)وقول رجل من أْزد الرسَّ

ــم يــــــد لــــوذى َولـ        ــــوٍد وليس له أٌب ـَأال ُرّب َمْولـ         ــْلــــــــَدُه أبـ  وانِ ـ
ةِ  وقال مَّ  :(8)ذو الرُّ

 َأالَ ُربَّ َمْن قَـْلِبْ َلُه اَّللََّ ََنِصٌح       َوَمْن قَـْلُبُه يل يف الظَِّباِء السََّواِنحِ 
حيث إنَّ ُربَّ  ؛ُربَّ حممولٌة عىل نقيضها من احلروف كـ)ما( النافية :وقال بعُضُهم

                                                      
 .(2/21)التعليقة للفاريس  (1)
 .(454ص: )، وجواهر األدب لإلربيل (4/140)ربد املقتضب للم (2)
 .(454ص: )، وجواهر األدب لإلربيل (259ص: ) للهروي األزهية (3)
 .(9ص: )تذكرة النحاة أليب حيان  (4)
. وانظر تصحيح الفصيح البن (1/508)ة امسن احلللغطمش من بني شقرة بن كعب الضبي يف ديوات البي (5)

 .(298: )ص درستويه
 من معلقته. (10: )صان امرئ القيس ديو (6)
 .(2/266)انظر الكتاب لسيبويه  (7)
 .(3/1861) ذي الرمة ملحق ديوان (8)
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ء قليالر  ْفيهء نقوإثباُت الَّشَّ  ،، و)ما( لننْفِيهِ إلثبات الَّشَّ . ومنه يف النَّقيض (1)يُض نن

( الَّتي للتَّوكيد يف ننْصب  اأيضر  ا عىل )إنَّ هن ُْلُهم )ال( النَّافيِة للِجنْس يف ننْصب ما بعدن محن

ا هن ا ،ما بعدن ُتهن  .(2)وهي نقيضن
وُربَّ ُتفيُد  ،حيث إهنا تفيُد التَّكثري ؛يف النَّقيض )كم( اخلربيَّة اومثُلها أيضر 

ْ  ،التَّقليل اوجين اِت فينخِفُضهن ُع عىل النَِّكرن يِهامن يقن ُع بينهام أنَّ ِكلن . فُحِملنت عليها يف (3)من
ر كام مُحِلنْت تلك عليها يف البناء دُّ  .(4)التَّصن

ْدرن ألهنا ُتشبه )كم( االستفهامية يف اللَّفظ فتقول ُجل   :و)كم( اخلربيُة تلزم الصَّ ْم رن كن
ْبُت  ن ُجالر  :ميةتفهاكام تقوُل يف االس ،رضن ْم رن ْبت كن ن ُة ُربَّ  ،رضن ْت )كم( اخلربيَّ وملا ناقضن

نا للتَّقليل وهي للتَّكثري ْدرِ  ،فُبنيت ألهنَّ ُب حتِمُل  .ُجِعلنْت ُربَّ مثلنها يف ُلُزوم الصَّ رن والعن
ءن   ،موقد محلوا عىل النَّظري يف كثري من ُحُروفه .كام حتمُلُه عىل النَّظري،عىل النَّقيض الَّشَّ

ْدِر الكالمك ِة عىل )كم( االستفهاميَِّة يف ُلُزوم صن ْمِلِهم )كم( اخلربيَّ وكذلك محُلُهم  ،حن
 .(5))عن( االسميَِّة عىل )عن( احلرفيَِّة يف ُلُزوم البناء، وغري ذلك

ْدر  يف اجلملة ا جميُئها غرين صن ا خربر  ،أمَّ هن لن أبو حيَّان ُوُقوعن : وربَّام (6)فقال افقد نقن
أِن منها« أنَّ »و ،«إنَّ »لـ اخربر  وقعت  .املحذوِف ضمرِي الشَّ

 ،، وغري مصحوبة  «يا»ومما تقُع فيه بكثرة وقوعها صدر جواِب رشط  مصحوبة  بـ 
 .يف غري ذلك « يا»كام قد تصحبها 

ى القسُم باجلملة التي هي صدُرُه مع الالم  .(7)وكذلك قد ُيتنلنقَّ

                                                      
 .(3/46)أمايل ابن الشجري  (1)
 .(268ص: ) املقيلل رصف املباين (2)
 .)رب( لألزهري هتذيب اللغة  (3)
 .(1/403)رشح ألفية ابن معط البن القواس  (4)
 .(2/201) البن جني ، واخلصائص(268ص: ) للاملقي انظر رصف املباين (5)
 .(5ص: )تذكرة النحاة أليب حيان  (6)
 .(8ص: )املرجع السابق  (7)
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 االمسيَّةة وُربَّ بني احلرفيَّ :املبحث الثاني

(  ،هذه مسألٌة من مسائل اخلالف بي النَّْحويِّي فقد وقع اختالُفُهم يف )ُربَّ

 هل هي اسم أم حرٌف ؟ ،كاختالفهم يف كثري من حروف املعاين غريها

نا حرٌف  :أقوُل  بن بعُضُهم إىل أهنَّ هن نا اسمٌ  ،ذن ُرون إىل أهنَّ بن آخن هن  .وذن

ا  حُه ابُن يعيشن وابُن  ،(1)مجاعُة البصريِّني فهم الذين ذهبوا إىل أهنا حرفٌ أمَّ ورجَّ

رين تُُهم يف ذلك أمورٌ (2)مالك  من املتأخِّ  :(3). وُحجَّ

لنت عليه نحو ،أنَّ معناها يف غريها كاحلروف -1 خن  :وهذا املعنى هو تقليُل ما دن

مُ  ُجل  ينفهن ا نن أي: ذلك قليٌل. واحلروُف هي التي ال تدلُّ عىل معنى يف ؛ُربِّ رن بل  ،ْفِسهن

 .يكوُن معناها يف غريها

واخللوُّ من عالمات  ،أنه ال حيُسُن فيها عالماُت األسامء وال عالماُت األفعال -2

ي عالمٌة للحروف  .الِقْسمن

ة   ،اأنَّ ما بعدها جمروٌر أبدر  -3 رن ر  ال  ،واإلضافُة غرُي متصوَّ ْرُف جن نا حن ن أهنَّ فتعيَّ

 .(4)غري

 .(5)وهذه عالمُة حروف اجلرِّ  ،اعل أبدر  بفأهنا متعلقةٌ  -4

اجلملة حتى إهنا ال تدخل عىل  ،أهنا حرُف جر  بدليل اختصاصها باألسامء - 5

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴿ :كام يف قوله تعاىل ،الفعلية إال بعد كفِّ عملها بـ)ما(
                                                      

 فنصا، واإل(65، 3/57)، واملقتضب للمربد (281، 742، 2/54، 1/427)انظر الكتاب لسيبويه  (1)
بيب البن هشام مغني الل(، و4/1737) أليب حيان ، وارتشاف الرضب(319ص: ) نباريلأل

(2/319). 
 .(147ص: ) تسهيل الفوائد البن مالك، و(27ـ  8/26 البن يعيش انظر رشح املفصل (2)
 .(320ص: ) لألنباري انظر اإلنصاف (3)
 .(452ص: )اهر األدب لإلربيل انظر جو (4)
 .(452ص: ) قلسابجع ااملرانظر  (5)
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شِ  ،[2]احلجر: ﴾ٺ  :(1)وقوِل جذيمةن األبرن

 ي َشــــــــَمااَلتُ ـوبــْن ثَ ــعَ ــْرفَ ــتَ       ٍم ــــلَ ــي عَ ـُت فـيْ ــا َأوفَ ــمــرُبَّ 
ا  .(2)وهذا االختصاُص دليُل حرفيَّتِهن

اللة عىل معنى غري مفهوم جنسه بلفظها - 6 نا مساويٌة للحروف يف الدَّ  الفخب ،أهنَّ

ط ْ ى مفهوم  ِجنُْسُه بلفظها ،أسامء االستفهام والرشَّ نا تدلُّ عىل معنرى يف مسمًّ فإهنَّ
(3). 

ها اإلعراب ولو كانت اسامر  ،ةبنيَّ أهنا م - 7  .(4)لكان حقُّ

ا  َا اْسمٌ وأمَّ ، ووافقهم األخفُش من (5)الكوفيُّون فهم الذين َذَهبوا إىل أهنَّ

يه ضُّ (6)البصيِّي يف أحد قنولن ُه ابُن الطَّراوة والرَّ رين (7)، واختارن  .من املتأخِّ

ُه من القنقل ابن الرساج أنَّ الِكسائيَّ   :يقولنقل أنَّ بعضن العرب  دماءأو غرين

اج: ومنن فعل هذا  .)لُرب( اخربر  جتعله افرتفع ظريفر  ،ُربَّ رجل ظريُف  َّ قال ابُن الرسن

 .(8)وهذا إنام جييء عىل الغنلط والتشبيه ،فقد جعلها اسامر 

ة أمور  وا لرأهيم بعدَّ  :هي ،وقد احتجُّ

( عىل نقيضتها )كم( -1 نلوا )ُربَّ ُم محن ( للعدد  ،والتَّكثريا للعدد إهنَّ  حيث ؛أهنَّ و)ُربَّ

                                                      
 ، وما حيتمل الشعر من الرضورة(15 /3) قتضب للمربدامل، و(3/518)انظر الشاهد يف الكتاب لسيبويه  (1)

: )صالبن عصفور  ، ورضائر الشعر(524: )صللشنتمري  ، وحتصيل عي الذهب(82: )ص للسريايف
 .(11/404) للبغدادياألدب  ، وخزانة(28

 .(453ص: )يل إلربانظر جواهر األدب ل (2)
 .(438ص: ) للمرادي اجلنى الداين (3)
 .(439ص: ) بقاملرجع السا  (4)
 .(319ص: ) لألنباري واإلنصاف ،(1/418) البن الرساج انظر األصول (5)
 .(2/2/1175)، ورشح الكافية للرض (861، 2/860)انظر البسيط البن أيب الربيع  (6)
أليب حيان  الرضب ارتشاف، و(5ص: )النحاة أليب حيان  ذكرةت، و(439ص: ) للمرادي اجلنى الداين (7)

 .(9/535) خزانة األدب للبغدادي، و(4/1737)
 .(1/418) البن الرساج األصول (8)
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( فكذلك ( اسمٌ وكام أنَّ )كم ،والتَّقليل ب ، (1))ُربَّ وكام هو معلوٌم من أساليب العنرن

ءن عىل نقيضه ِمُلونن الَّشَّ ُم حين ملوننُه عىل نظريه ،فإهنَّ  .(2)كام حين

ِزمن احلكُم باسميَّة كثري  من  وإالَّ  ،وُردَّ هذا بأنَّ االسميَّةن ال تنثُبُت باإلحلاق يف املعنى لن
 .احلروف كـ)ِمن( التَّبعيضيَّة

اعر -2  :(3)اإلخباُر عنها يف قول الشَّ
َلَك مل َيُكْن       َعــــار    َعَلْيَك َوُربَّ قَـْتٍل َعـــارُ  اإْن يـَْقتُـُلوَك فَِإنَّ قَـتـْ

 .(4)يدلُّ عىل أهنا اسمٌ  ذاهوو)عاُر( خرٌب عنها،  ،إنَّ ُربَّ يف موضع رفع باالبتداء :قالوا
( ليس هلا معنى يف نفسها حتَّى يصحَّ نسبُة  وُردَّ هذا بأنَّه غري مستقيم؛ ألنَّ )ُربَّ

فُة تابعةر للمجرور هبا يف التَّذكري والتَّأنيث واإلفراد  ،اخلرب إليها ولذلك تكوُن الصِّ
ُة املعنى ،واجلمع واية . (5)ُربَّ  عن سفُعِلمن أنَّ اخلربن لي ،وُربَّ ُمتَِّحدن كام ُردَّ بأنَّ الرِّ

هرية هلذا البيت هي )وبعُض قتل  عاُر(، وحينئذ  ال شاهدن هلم يف البيت.  الشَّ
واية األوىل فإنَّ )عاُر( خرب مبتدأ  حمذوف  أي ِة الرِّ  ،هو عارُ  :وعىل فرض صحَّ

فة لـ)قنْتل( اعر:ا لوبدليل ظهور هذا املبتدأ يف ق ،واجلملُة يف حملِّ الصِّ  لشَّ
 (6)ََي ُربَّ َهْيَجا َهِي َخرْيٌ ِمْن َدَعهْ 

) لن عليه حرُف  ،إذ هو يف موضع رفع باالبتداء ؛أو هو خرٌب عن جمروِر )ُربَّ  ودخن
 .(7)د  ــر  زائـج

                                                      
 .(1/402)، ورشح ألفية ابن معط البن القواس (319ص: ) لألنباري اإلنصاف (1)
 .(1/226)اللباب ، و(293 )ص: ، وأرسار العربية(2/313) البن جني صائصانظر واخل (2)
، وأمايل ابن الشجري (66 /3) املقتضب للمربدأبى صفرة. انظر  ثابت قطنة، يرثى يزيد بن املهّلب بنهو  (3)

 ، وغريها.(3/46)
 .(179: )ص مغني اللبيب البن هشام، و(452ص: )انظر جواهر األدب لإلربيل  (4)
 .(3/175)، ورشح التسهيل البن مالك (1/364) يللعكرب انظر اللباب يف علل البناء واإلعراب (5)
 .(9/547) خزانة األدب للبغدادي(، و1/402)وانظر رشح ابن القواس  ،(340: )صانه رجٌز للبيد يف ديو (6)
 .(439ص: ) للمرادي اجلنى الداين، و179(/3) البن مالك انظر رشح التسهيل (7)
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ا قوُلهُ : (1)قالن الُعْكربيُّ  ارُ » :فأمَّ ْتل  عن  .فشاذ   «ُربَّ قن
 :(2) اهلذيلِّ كبري كام استشهد الرض عىل اإلخبار عنها بقول أيب

 أُزَُهـْيـُر ِإْن َيِشـِب الَقـَذاُل فَِإنَُّه       َرَب َهْيَضٍل َمِرٍس َلَفْفُت ِِبَْيَضلِ 
اِرح اْسمٌ (3)قال البغداديُّ يف اخلزانة ُربن عىل اْختِينار الشَّ وحملها رفٌع عىل  ،: ون

اء الَِّذي  اء واملوجب لبنائها تضمنها معنى اإِلْنشن أنن ُيؤدى باحلرف  قهحن االْبتِدن
ة اْلبناء ْفُتوحن ُة من رب ُهننا خُمنّففن النَّْهي. ون األنمر ون  .كاالستفهام ون

ا -3 ة أشياءن ممَّا يدلُّ عىل اسميَّتِهن ( ُتفارُق حروفن اجلرِّ يف عدَّ  :(4)منها ،أنَّ )ُربَّ
بل  م،كاللابينام حروُف اجلرِّ ال تقع يف صدر  ،أهنا ال تقع إالَّ يف صدر الكالم -أ

 .ومعدية لألفعال ،تكون رابطة للجمل
 .بينام حروف اجلرِّ تدخل عىل النكرة واملعرفة ،أهنا خمتصة بالدخول عىل النكرة -ب
بينام حروف اجلرِّ تدخل عىل نكرة  ،أهنا ختتص بالدخول عىل النكرة املوصوفة -جـ

 .موصوفة وغري موصوفة
وُردَّ هذا بأن الفعل يظهر  .يظهر معها رِّ وحروُف اجل ،ـ أهنا ال يظهر الفعل معها د

 .إال أنه كثر حذفه اكتفاءر بالصفة ،ربَّ رجل  صالح  لقيته :معها كقولك
 :كام يف قراءة نافع وعاصم من قوله تعاىل ،ُربن  :دخول احلذف عليها فيقاُل  -4
 .(5)وهذا ال يكون إالَّ يف األسامء ،[2]احلجر: ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿

 ،ألنه متعد  بنفسه ؛ُربَّ رجل  لقيُت  : تفِض بالفعل إىل جمرورها يف نحومل اأهن -5
ْت  اولو كانت حرفر   .ألْفضن

                                                      
 .(1/365) للعكربي اللباب يف علل البناء واإلعراب (1)
 .(3/1070) للسكري اهلذليي أشعاررشح  (2)
 .(9/535) للبغدادي خزانة األدب (3)
 .(320 -319ص: ) لألنباري اإلنصاف (4)
 .(320ص: ) املرجع السابق (5)
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 اللَُّغاُت الواردُة يف ُربَّ :املبحث الثالث
ُد الثَّاين عىل رأي أغلب العلامء  .ُربَّ حرٌف ثالثي  مشدَّ

ال املجاشعيُّ يف كتاب  أهنا  «مل والعواملواهلا»وزعم أبو احلسي عيلُّ بن فضَّ
ْل( و)بل( و)قد( ،ثنائيَُّة الوضع  .(1)ساكنُة الثَّاين كـ)هن

ات  أوصلها بعضهم إىل ست عرشة لغة، وهي عىل النحو  ُة ُلغن ( عدَّ ولـ)ُربَّ
 :(2)التايل
اء وتشديد الباء -1 واِهدِ  ،وهي املشهورة ،ُربَّ بضم الرَّ  .وعليها أكثُر الشَّ
مِّ الرَّ  -2  :كقوله ،: وُكل  خيفُِّف الباء(3)قال اخلليل ،فتح الباء خفيفةو ءاُربن بضن

ـــا ــابـَــــــ ــــــــــِه َأَج  َأالَ ُرَب ََنصٍر لَك ِمْن ُلَويٍّ       َكِرمٍي َلْو تـُنَـاِديْـ
 :وقول أيب كبري اهلذيلِّ 

  َلَفْفُت ِِبَْيَضلِ سٍ رِ َهْيَضٍل مَ  بَ رُ فَِإنَُّه       أُزَُهـْيـُر ِإْن َيِشـِب الَقـَذاُل 
اىل ُه تنعن  ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ﴿ :ومن هذه اللُّغة قراءُة نافع  وعاصم  قولن

 .والباقون بتشديدها عىل اللُّغة األُوىل ،بتخفيف الباء [2]احلجر:
ْعر يّل يف كتاب الشِّ الن أبو عن : حرٌف فِيِه تنْضِعيف(4)قن ْيِ بن ْ  ،: احلُُروف عىل رضن

 ِه.فِي وحرٌف ال تنْضِعيفن 
اْلقلب  اْلِفْعل باحلذف ون لِك يِف االْسم ون امن ُفعل ذن فناألول قد خُينفَّف باحلذف ِمنُْه كن

ربَّ  ِكنَّ ون لن أننَّ ون لِكن ننْحو: إِنَّ ون ذن ُم عىل  ،ون ُم فِيِه أنن يْبقى املدغن اْلِقيناُس إِذا ُحذف املدغن ون
اءن  ،الّسُكون قد جن  :ون

                                                      
 .(4/173)مهع اهلوامع للسيوطي  (1)
لسيوطي مع لهلوامهع ا، و(447ص: ) للمرادي اجلنى الداين، و(184: )ص انظر مغني اللبيب البن هشام (2)

 .(173ـ  4/172)
 .(8/583) العي للفراهيدي )رب( (3)
 .(9/535) خزانة األدب للبغدادي، وانظر النقل عنه يف (1/73) للفاريس كتاب الشعر (4)
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 ِإنَُّه       ُرَب َهيَضٍل جِلٍب َلَفْفُت ِبَيَضلِ فَ  لُ أزهرُي ِإْن َيُشـــب الَقَذا
امن  ء كن ُيمكن أنن يكونن اآلخر ِمنُْه ُحرك ملا حلقه احْلنذُف والتأنيُث فنأشبه هبام األنْسامن ون

بن  :ُحرك اآلِخُر من ن  .رضن
اُه اْبن جني يِف املُْْحتنسب ون رن ادن ُربَّ فنحذ (1)ون : أنرن الن قن ى إِ  فبُِسُكون اْلبناء ون ْحدن

اننت قبل احْلنذف. ،الباءين امن كن ى الثَّانِينة جمزومةر كن  وبنقَّ
ع فتحها ودون التَّاء رضورٌة اء مـف البـيـفـخـعي أن تـاشـال املجـضَّ ـن فـم ابـوزع

 .(2)ال لغة
ا فِهن ين هو الباُء األخريُة لتطرُّ  .(3)واملحذوُف من الباءن

بَّ بفتح الراء وتشديد الباء -3 وحكى أبو حاتم فتحن  .شاهد ىلعومل أقف هلا  .رن
تنام اء من ُربَّ ومؤنَّثها ُربَّتن وُربَّ  .(4)الرَّ

( يف مجيع لغاهتا روايُة أيب حاتم(5)قال التربيزيُّ  اء من )ُربَّ ُه  ،: فتُح الرَّ لن عن وجن
اذًّ  اينُّ  اوبذلك أيضر  ،اشن مَّ  .(7)واملجاشعي (6)قال الرُّ

بن بفتح الراء وختفيف الباء -4 روايُة بيِت أيب كبري اهلذيلِّ كام نصَّ عليه ا هيوعل ،رن
ْصف املباين  :(8)املالقيُّ يف رن

 أُزَُهـْيـُر ِإْن َيِشـِب الَقـَذاُل فَِإنَُّه       َرَب َهْيَضٍل َمِرٍس َلَفْفُت ِِبَْيَضلِ 
ل :وروايُة رشح ديوان اهلذليي :قلُت  يْضن ( ،ُربن هن  ،وهي شاهد اللغة الثانية )ُربن

                                                      
 .(2/343) البن جني املحتسب (1)
  .(5ص: )انظر تذكرة النحاة أليب حيان  (2)
 .(8ص: )املرجع السابق  (3)
  (.)رب زهريلأل ةاللغانظر هتذيب  (4)
 .(457ص: )جواهر األدب لإلربيل  (5)
 .(107ص: )معاين احلروف املنسوب إىل الرماين  (6)
 .(4/173) للسيوطي ، ومهع اهلوامع(5ص: )تذكرة النحاة أليب حيان  (7)
 .(270ص: ) للاملقي رصف املباين (8)
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 .شارة إليهاإل توسبق

 .(1)ُرُب بضم الراء والباء مع ختفيفهام -5

 .(2)ُربُّ بضم الباء والراء مع تشديدها -6

 .(3)ُرْب بضم الراء وسكون الباء -7

ْب بفتح الراء وسكون الباء -8  .(4)رن

 .(5)ُربَّتن بتشديد الباء وحتريك التاء -9

 .(6)بعُضُهم يقلبها هاءر و ،ءوالوقوف عىل هذه التَّاء يكون بالتَّا .ُربنتن  -10

بَّتن  -11 بنتن  -12             .رن            .ُربَّْت  -13        .رن

بَّْت  -15            .ُربنْت  -14 بنْت  -16         .رن  .رن

تنا -17 تنامن  -18          .(7)ُربَّ           .ُربَّ

تنامن  -19 ُف ثمَّ  ،: واألصُل فيها التشديد(9)قال اهلروي  .(8)ُربن  . ختفَّ

ورات ال عىل أهنا ُلغةٌ  اينُّ من الرضَّ مَّ واستدلَّ عىل ذلك بأنَّ كلَّ حرف  ،وجعلها الرُّ

رفي ال يكوُن إالَّ ساكنن الثاين نحو  .(10)وما أشبه ذلك ،وبْل  ،هْل  :عىل حن

                                                      
 .(270ص: ) للاملقي رصف املباين (1)
 .(448ص: ) اديللمر اجلنى الداين (2)
 .(270ص: ) للاملقي رصف املباين (3)
 .(448ص: ) للمرادي لدايناجلنى ا (4)
 .(448ص: ) املرجع السابق (5)
 .(5ص: )تذكرة النحاة أليب حيان  (6)
 .(448ص: ) للمرادي اجلنى الداين (7)
 العي للفراهيدي )رب(. (8)
 .(265: )ص للهروي هيةاألز (9)
 .(107ص: )ب إىل الرماين نسوف املانظر معاين احلرو (10)
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 داللة ُربَّ :املبحُث الرابع

مها ،أم ُتفيُد التَّكثري يللقأهي تفيُد التَّ  ،قع خالٌف كبرٌي بي العلامء يف ُربَّ و  ،أم غرين
 :وجمموُع ما قيل فيها سأمجله يف النِّقاط اآلتية

مين كاخلليل وسيبويه وعيسى بن عمر  :أوَّال   ْذهُب أكثنِر النَّْحويِّي من املتقدِّ من
ويونس وأيب زيد وأيب عمرو واألخفش واملازين واجلرمي واملربد والزجاج وابن 

اين وابن جنيفالاالرساج والزجاجي و مَّ ُة علامء  ،ريس والسريايف والرُّ وبه قال جلَّ
 .(2)أنَّ ُربَّ تفيُد التَّقليل (1)الكوفة كالكسائي والفراء وهشام وابن سعدان

اُج  جَّ ُب  :منْن قالن  :قالن أبو إسحاقن الزَّ  .(3)إنَّ ُربَّ ُيْعننى هبا التَّكثرُي فهو ضدُّ ما تعرُفُه العرن
ةم :موقالن أبو حات امن ُوِضعنت  ،اُربَّام رأيُتُه كثرير  :ن اخلطأ قوُل العامَّ ( إنَّ امن و)ُربَّ

 .(4)للتَّقليل
وقال اإلربيلُّ 
حيح؛ إذ مل ُتِفِد التَّكثري إالَّ وهي مقرونٌة »: (5) بـ)ما(، وحينئذ  وهو الصَّ

( مع )ما( قد تفيُد تكثري النِّسبة وحتقيقها ال  .«نزاعن من أنَّ )ُربَّ
ا قد جاءت يف مواضعن ال حتتمُل إالَّ  لَّ دواست مجاعٌة من النَّْحويِّي عىل ذلك بأهنَّ
ا التَّكثريُ  ،التَّقليل ب  من  ،ويف مواضعن ظاهُرهن ْ وهي حمتملٌة إلرادة التَّقليل برضن
ن أْن تكونن حرفن تقليل   ،التَّأويل  .(6)ألنَّ ذلك هو املطَّرُد فيها ؛فتعيَّ

فلذلك قالن بصيغة  ،بداللتها عىل التَّقليل ارس مل يكن مقتنعر فا ولعلَّ العالمةن ابنن 
                                                      

 الرضب ارتشاف، و(439ص: ) للمرادي اجلنى الداين، و(1/288)للقييس  انظر رشح شواهد اإليضاح (1)
 .(4/1738)أليب حيان 

ص: ) للمرادي اجلنى الداين، و(1/418) البن الرساج األصول، و(4/139)انظر املقتضب للمربد  (2)
 .(5ص: )ان تذكرة النحاة أليب حي، و(439

 )رب(. لألزهري هتذيب اللغة (3)
 )رب(. لسابقاملرجع ا (4)
 .(454ص: )جواهر األدب لإلربيل  (5)
 .(440ص: ) للمرادي اجلنى الداين (6)
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 .(1)يقولون للتَّقليل :التَّمريض عن هذا احلرف
نا للتَّقليل إىل تأويل جميء ُربَّ يف قولـــه تعاىل پ  ﴿ :وقد احتاج منن قــال بأهنَّ

ل (2)كام قال أبو حيَّان،[2]احلجر: ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ . ولذلك طوَّ
 فإن قلت: فام معنى التقليل؟ » :(3)يُّ يف تأويلها هنا فقالرشخمزال

مذهب العرب يف قوهلم: لعلك ستندم عىل فعلك، وربامَّ ندم  قلت: هو وارد عىل
ونن يف تندمه، وال يقصدون تقليله، ولكنهم أرادوا: لو  اإلنساُن عىل ما فعل، وال يشكُّ

ُم مشكوكر  عليك أالَّ تفعل هذا الفعل، ألّن العقالء  قَّ حل فيه أو كان قليالر  اكان النَّدن
زونن من  ِض يتحرَّ ، كام يتحّرزون من املتيقن ومن القليل منه، كام املظنون للغمالتَّعرُّ

، فباحلريِّ أن  من الكثري، وكذلك املعنى يف اآلية: لو كانوا يوّدون اإلسالم مرةر واحدةر
ُه يف كل ساع ونن  .«اُنوا ُمْسِلِمين حكاية ودادهتمْو كلن  ة  يسارعوا إليه، فكيف وهم ينودُّ

ياق ال من  ُم من السِّ وكذلك قال الذين ذهبوا إىل أهنا جتيء للتَّقليل، والتَّكثري ُيفهن
، قالوا هنا ياقن دال  هنا عىل الكثرةن وال ريبن  :موضوع ُربَّ  .إنَّ السِّ

ل  : هو حرٌف (4)لن فقا بعُض األندلسيي يف التَّقليل الذي تفيُدُه ُربَّ وقد فنصَّ
ء يف ننْفسه  .ويكون لتقليل النَّظري ،يكون لتقليل الَّشَّ

اعر ْفِسِه نحو قوِل الشَّ ء يف نن  :فالَّتي تكوُن لتقليل الَّشَّ
ـــَدُه أَبـَـَوانِ َأٌب       وذي َولَـــــــــــَس لَـُه ـــــــوٍد وليـولُــــأال ُربَّ َمـ ــْلــــ  ــــٍد مل َي
ـــــــوَداَء يف ُحرِّ َوجهِ سَ  ةٍ وِذي َشام ـــــي أَلَوانِ ِه       جُمَلَّلَــــ  ـــــٍة الَ تَـْنــَقـِضـــ

ل عيسى وآدُم  رُ  ،وال شبيهن هلام ،فاملقصوُد بالبيت األوَّ من  ،وبالبيت الثَّاين القن
                                                      

 .(228ص: البن فارس )الصاحبي  (1)
 .(5/444) أليب حيان البحر املحيط (2)
 .(2/570) زخمرشيلل الكشاف (3)
 للمرادي الدايناجلنى ، و(266ص: ) للاملقي رصف املباين، و(2/208) بذيلأل انظر رشح اجلزولية (4)

 .(4/1737)أليب حيان ارتشاف الرضب ، و(441ص: )
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 .وال شبيهن له
ا النَّوُع الثَّاين الَّذي هو لتقليل النَّظري، فهو الغالُب  اعر يف وأمَّ  :االستعامل، فكقول الشَّ

َنٍة       ُمـنَـفَـَيا ُربَّ قَـ  فإْن أُْمِس َمْكُروب    ـــــَرانِ ـتُـَه بـِِكـــــــِمـلْ ـــــُأعْ  ـــةٍ عَّـَمــــــيـْ
 :وكقول امرئ القيس .وقلَّ مثيلها لغريي ،من هذه القينات كان يل اأنَّ كثرير  :ومعناه

  َورَاَءُه       َوطَاَعْنُت َعْنُه اخلْيَل َحَّتَّ تـَنَـفََّساتُ رْ فَـَيا ُربَّ َمْكُروٍب َكرَ 
 .وقلَّ مثُل ذلك لغريه ،من املكروبي كرَّ وراءنهم اأنَّ كثرير  :ومعناه

 .(1)وإطالُق النَّْحويِّي عىل ُربَّ أهنا تقليٌل إنامَّ ينعنون النَّظري الذي هو الغالُب فيها
واألشعار التي  ،يف األشعار امللغزة -وهو التَّقليل- نىعويطَّرُد جميُء ُربَّ هلذا امل

عراُء أشياءن خمصوصةر بأعياهنا ما يستعملون يف أوائلها  افهم كثرير  ،يصُف فيها الشُّ
ُف بعدها ُربَّ  ،ُربَّ   .، ويكون معناها التَّقليل(2)أو الواو التي حُتذن

ُجالر  :يف قوهلم اومثله أيضر  جالأنَّ  أي ؛-عند املدح- ُربَّه رن وهو  ،ه غريٌب يف الرِّ
جال :كقوهلم ُه يف الرِّ هُ  :أي ،ما أقلَّ  ؛وهذا تقليٌل ال غري يف هذا املوطن .ما أقلَّ نظرين

ُح بكثرة النَّظري ُجلن ال ُيمدن  .بل بقلَّة النَّظري أو عدمه ،ألنَّ الرَّ
من املاض ٌة يف هذا التَّقليل بالزَّ ملستنْقبنل ا نود ،وكذلك ما هو حارٌض  ،وهي خمتصَّ

ننا :فتقوُل  ُجل  أخربن ُجل  خيربنا اآلنن  ،ُربَّ رن ُجل  سيُخربنا :وال تقوُل  ،وُربَّ رن  ،ُربَّ رن
نا غدر  نَّ ُجل  لُيْخرِبن ثَّرن اوال: ُربَّ رن لَّلن أو ُيكن يَُّتُه فُيقن ُف كمِّ . إالَّ أْن (3)؛ ألنَّ ما مل يقْع ال ُتعرن
ُجل  ُيو ُجل  ميسء  اليومن وحمسن  غدر  :هبذا، كام تقوُل  ُف صن يكونن املراُد: ُربَّ رن  ؛اُربَّ رن

ُف هبذا :أي اعر .(4)ُيوصن ا قوُل الشَّ  :وأمَّ
 فَِإْن أْهِلْك فَـُربَّ َفَّت  َســيَـْبِكي       َعَليَّ ُُمَضٍَّب رَْخِص الـبـَنَـانِ 

                                                      
 .(445ص: ) للمرادي اجلنى الداين (1)
 .(442ص: ) املرجع السابق (2)
 .(3/47)أمايل ابن الشجري  (3)
 .(260ص: ) لهرويل األزهية (4)
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ُدلُّ عىل احلال تقديُرهُ  ٌر ين . ومثُل (1)ينبكيسن  :هفُربَّ فترى أقوُل في :ففيه قوٌل ُمْضمن

. وسوف أعرُض حلكم الفعل (2)هذا احلذف كثرٌي يف لسان العرب ويف القرآن الكريم

 .الذي ييل ُربَّ يف مبحث قادم بعون اهلل

طَّؤوا قول القائل: ربَّ مال  كثري أنفقته، ألن  (3)وُنقل عن احلريري وغريه أهنم خن

وقد حاول الرشاح أن يصححوا . ريُربَّ للتقليل فال جيوز أن تقرتن باملال الكث

 العبارة من منطلق أن ُربَّ كام تفيد التقليل تفيد التكثري.

لنه احلريريُّ  ،رأي مجاعة  من النَّْحويِّي أنَّ ُربَّ ُتفيُد التَّكثرين  :ااثني   قن . ونسبه ابُن (4)نن

ْيهِ صاحب العي وابِن ُدُرْسـ إىل «احاإلفص»هشام اخلرضاويُّ يف كتابه  ام يف ك ،ُتون

  .(7)«التسهيل»وبه قال ابن مالك يف  ،(6)«االرتشاف»، و(5)«اجلنى الداين»

 ومثله «رشح اجلزولية»يف  (8)ـلنوبيوقد قال الشَّ  .وليس يف العي نص  عىل ذلك :قلتُ 
أليب  (11)«االرتشاف»و ،البن أيب الربيع (10)«البسيط»و ،البن خروف (9)«رشح اجلمل»يف 

بناء  ،ويظهر يل واهلل أعلم أنَّ مقصوده هنا ليس اخلليل ،العيب حاوهو قول ص :حيان
ـنمَّ ُنسب الرأي إىل صاحبه املفرتض وهو اللَّيث ،عىل أنَّ العي ليس له ودليُل  .ومن ث

                                                      
 .(271ص: ) لقيللام انظر رصف املباين (1)
 .(1/14)القرآن املنسوب إىل الزجاج  انظر أمثلة عىل ذلك يف كتاب إعراب (2)
 .(278: )ص للصفدي ، وتصحيح التصحيف(140: )ص للحريري انظر درة الغواص (3)
 .(453ص: )جواهر األدب لإلربيل  (4)
 .(2/320)مغني اللبيب البن هشام ، و(440ص: ) للمرادي اجلنى الداين (5)
 .(4/1738)أليب حيان اف الرضب ارتش (6)
 .(3/182)، ورشحه (147ص: ) وائد البن مالكتسهيل الف (7)
مهع اهلوامع للسيوطي ، و(2/455) أليب حيان وارتشاف الرضب، (2/821)رشح اجلزولية للشلوبي  (8)

(4/174). 
 .(1/547) البن خروفرشح اجلمل  (9)
 .(2/859) البن أيب الربيع البسيط (10)
 .(4/1738)أليب حيان شاف الرضب ارت (11)
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دن نقٌل يف  رن عن البسيط  للسيوطي نقالر  (2)«اهلمع»أليب حيان و (1)«االرتشاف»ذلك أنَّه ون
نا للتَّقليلوس لأنَّ البنْصيِّي كاخللي رن وغريهم يذهبون إىل أهنَّ .. .يبويه وعيسى بن ُعمن

حن بكوهنا للتَّكثري دون التَّقليل ،وال خمالفن هلؤالء إالَّ صاحُب العي :قال ُه رصَّ  .فإنَّ
 ،هنا يذهب إىل أنَّ مؤلِّفن العني ليس اخلليل «البسيط»وواضٌح من ذلك أنَّ صاحب 
وهذا عىل رأي منن يذهب إىل أن العي هو  ،مع سيبويه اقر بدليل ذكر رأي اخلليل ساب

لليث وليس للخليل كأيب حاتم السجستاين وأيب منصور األزهري صاحب هتذيب 
بيدي  .«األندليس صاحب خمتص العي وغريهم اللغة وأيب بكر الزُّ

اعر أي بقول الشَّ  :واستدلَّ أصحاُب هذا الرَّ
 ــَمااَلتُ ـْرفَـَعـْن َثويب شَ تَ   رُبَـّما َأوفَـْيُت يف َعَلٍم     

  .وغريه من األبيات
أي أيضر  (4)وابُن مالك (3)وقد نسبن ابُن خروف إىل سيبويه مستدلِّي  اهذا الرَّ

واعلم أنَّ كم يف اخلرب ال » :ا، وبقوله أيضر «ومعناها معنى ُربَّ » :بقوله يف باب كم
؛ ألنَّ املعنى واح تعمُل إال فيام تعمل  .«وُربَّ غري اسم ،إالَّ أنَّ كم اسمٌ ، دٌ فيه ُربَّ

ُه وال معارضن له يف كتابه :عىل ذلك ا: قال ابُن مالك معلقر (5)قال املرادي   .هذا نصُّ
لنوبيُ  إنَّ ملجرور ُربَّ يف تلك املواضع  :عن ذلك بقوله (6)وقد أجاب أبو عيل  الشَّ

 فتارةر يأيت بلفظ )كم( ،إىل غريهة لَّ ونسبة ق ،نسبة كثرة إىل املفتخر :نِسبنتني خمتلفتني
( عىل نسبة القلة ،عىل نسبة الكثرة  .وتارة يأيت بلفظ )ُربَّ

                                                      
 .(4/1738)أليب حيان لرضب ارتشاف ا (1)
 )هنداوي(. (2/431)مهع اهلوامع للسيوطي  (2)
 .(1/547) بن خروفرشح اجلمل ال (3)
 ، وتوضيح املقاصد(445 ص:) للمرادي ، وانظر اجلنى الداين(3/177) البن مالك رشح التسهيل (4)

 .(2/742) للمرادي
 .(446: للمرادي )ص جلنى الداينظر اان (5)
 .(443ص: ) لسابقاملرجع ا (6)
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لَّقن املراديُّ  هذا غرُي  :بقوله «وال معارض له يف كتابه » :عىل قول ابن مالك (1)وعن
م  به لَّ واذِّ يف كتابه فمن عادته يف كثري م ؛ُمسن  :أْن يقولن ا هنألنَّ سيبويِه إذا تكلَّم يف الشَّ

ْزدنق :كقوله يف باب )ما(،يريُد أنه قليٌل نادرٌ  .وُربَّ يشء  هكذا دن بيتن الفرن  :وقد أنشن
 إذ ُهْم قـَُرْيٌش َوِإْذ َما ِمثْـَلُهْم َبَشرُ 

ْف   .كام أنَّ التن حين مناص  كذلك، وُربَّ يشء هكذا،قال: وهذا ال يكاد ُيعرن

لوبيُ  هَّ (2)قالن الشَّ أهنا  «إنَّ معنى كم كمعنى ُربَّ  » :أنه أراد بقوله مُ : فكيف ُيتنون

حن كالم  ،مثلها يف الكثرة ن ْن رشن وهو يستعملها يف كالمه بضدِّ ذلك. قال: وكلُّ من

 سيبويه مل يقْل أحٌد منهم: إنَّ سيبويه أراد هبذا الكالم أن ُربَّ للتَّكثري.

ن أبو عيل  الفاريسُّ كالمن سيبويِه فقال ( يف أهنام اال :(3)وفرسَّ ْم( و)ُربَّ شرتاك بي )كن

ا ويف أهنام ال يدخالن إال عىل نكرة، ويف أن االسم النكرة الواقع بعدمها  يقعان صدرر

ْم( يدل عىل كثري، والواقع بعد  يدل عىل أكثر من واحد، وإن كان الواقع بعد )كن

 )ُرّب( يدل عىل قليل.

ا أن ) ( أيضر ْم( )ُربَّ .مْ كن والذي خيالف فيه )كن ( حرف خفض   ( اسم و )ُربَّ

ا يف رشح (4)ثم علق املراديُّ قائالر  اينُّ وغرُيمُهن مَّ ْيِه والرُّ : ومثل هذا قال ابُن ُدُرْسُتون

 .هذا املوضع من كالم سيبويه
ُة جميِء ُربَّ للتَّكثري يف مواقف املباهاة واالفتخار ثْرن ُبوا إليه كن هن  ،وممَّا يْعُضُد ما ذن

ب كثرٌي جدر العن  وهذا يف أشعار  :كقول امرئ القيس .(5)ارن
ُهنَّ َصاِلٍح       َوالَ ِســـــــــــيََّما يَوم    ِبَدارََة ُجْلُجلِ  اَأالَ ُربَّ يَوٍم َلك ِمنـْ

                                                      
 .(446ص: )للمرادي  اجلنى الداين (1)
 .(446ص: ) املرجع السابقانظر  (2)
 .(447ص: ) للمرادي ، وانظر اجلنى الداين(1/300)التعليقة للفاريس  (3)
 .(447ص: ) للمرادي يناجلنى الدا (4)
 .(443: ص) املرجع السابق (5)
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ج جميُء ُربَّ للتَّكثري يف هذا املوطن عىل أوُجه  منها  :وُخرَّ
ءن الذي ين  رخفاملفت ،أن تكون ُربَّ يف هذه املواقف لتقليل النَّظري - أ زُعُم أنَّ الَّشَّ

قلُّ يف غريه  .وذلك أبلُغ يف االفتخار ،ينكُثُر وُجوُدُه منه ين
ُد به التَّواُضُع، وذلك كقول القائل: ُربَّ  -ب  ا يف هذا املوطن ُيقصن أنَّ استعامهلن

ِقينُه ت ،من العلامء اعامِل  لقيُت، مع أنَّه لقين كثرير  ْن لن ُه يقلُِّل من  .اعر ضاوإالَّ أنَّ
ا يف هذا املوطن هو للتَّنبيه عىل خطورة األمر وِعظنِمهِ  - جـ وذلك أنَّ  ،أنَّ استعامهلن

ُجلن يقوُل لصاحبه ولكنَّ  ،وهذا موضٌع تكُثُر فيه النَّدامةُ  ،ال ُتعادي فُربَّام ننِدْمتن  :الرَّ
نَّبن ما ُيؤ بن أْن ُيتنجن جن فكيف وهي كثريٌة  ،ي إليهادِّ املرادن أنَّ النَّدامةن لو كانت قليلةر لون
 .(1)؟ فصار لفظ التَّقليل هنا أبلغن من التَّصيح بلفظ التَّكثري

ُه يف كتابه  (2)رأُي الكوفيِّي وأيب عيلِّ الفاريسِّ  :ااثلث   رن كن رن له ذن  «احلروف»يف قول  آخن
فهي  ،مفاضلة ن، أهنا تكون للتقليل والتَّكثري كليهام دو(3)كام نصَّ املراديُّ وأبو حيَّان

رين .من األضداد  .(4)ونقله أبو حيَّان يف موضع آخر عن بعض املتأخِّ
هي ملبهم العدد فتكون  :وإىل هذا ذهب ابن الباذش وابن طاهر حيث قاال :قلُت 

 .(5)اوتكثرير  تقليالر 
 (6)وهو اختياُر ابِن مالك   ،أهنا تكون للتَّقليل والتَّكثري، وهي للتَّكثري أكثنرُ  :ارابع  

: والتَّقليُل هبا نادرٌ  واستدلَّ باحلديث الذي أورده البخاري يف صحيحه  .حيث قالن
نيا عاريٌة يوَم القيامة»: (7))يف باب التهجد( من قوله عليه   .«َي ُربَّ كاسيٍة يف الدُّ

                                                      
 .(443ص: ) اجلنى الداين للمرادي (1)
 .(4/1737)أليب حيان ب ارتشاف الرض (2)
أليب حيان ارتشاف الرضب ، و(2/742) للمرادي وتوضيح املقاصد، (440ص: ) للمرادي اجلنى الداين (3)

(4/1737). 
 )هنداوي(. (2/431) انظر مهع اهلوامع للسيوطي (4)
 .(4/1738) أليب حيانارتشاف الرضب  (5)
 .(104ص: ) البن مالك شواهد التوضيح والتصحيحو، (178، 3/174) البن مالك انظر رشح التسهيل (6)
 .(180ص: )مغني اللبيب البن هشام ، و(104ص: ) البن مالك شواهد التوضيح والتصحيح (7)
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نْ  ،: فليس املراُد أنَّ ذلكن قليٌل (1)قال ابُن مالك   من  فن املتَِّصفن هبذابل املراُد أنَّ الصِّ
: وهذا يؤيد ما ذهب إليه (2)عىل احلديث قائالر  وعلَّق ابن حجر  .النِّساء كثريٌ 

 .ابُن مالك من أنَّ ُربَّ أكثُر ما تكون للتَّكثري

وللتَّقليل  ،اترُد للتَّكثري كثرير  :حيث قال ،اوأخذ هبذا القول ابُن هشام  أيضر 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پ﴿ :ثري بقوله تعاىل. واستدلَّ عىل التَّك(3)قليالر 
ألنَّ ودادة املرشكي يف ذلكن  ؛حيث إنَّ التَّكثرين يف اآلية واضٌح  [2]احلجر: ﴾ٺ

عن للتَّقليل(4)قال العكربيُّ  .األمِر كثريةٌ  قن وهي هنا للتَّكثري  ،: وأصل ُربَّ أْن ين

 .والتَّحقيق

ا ويا ُربَّ  ،لْن ينُصومنهُ  هِ يا ُربَّ صاِئمِ  :نن وبقول أعرايب  ُسِمعن يقوُل بعد انقضاء رمنضن

هُ  ْن ينقومن  :وبقول امرئ القيس .قاِئِمِه لن

َلٍة       ِِبِنَســفَـَيا ُربَّ َيوٍم َقْد ََلَْوُت َولَ   ــــٍة َكأَنَـَّها َخــــطُّ ِتْثَـالِ يـْ
 :وقول جذيمةن األبرش

َــــــ  ــــــي َشــــعَ فَـ تـَرْ       لَـــــٍم ـــــُت يف عَ ــــــــــــا َأوفَـيْ رَّبَّ  ــــَمااَلتُ ْن َثوبـ
ليل(5)قال ابُن هشام أنَّ اآليةن واحلديث واملثالن مسوقٌة للتَّخويف،  :: ووجُه الدَّ

 .منهام التَّقليُل  اوال ُيناِسُب أحدر  ،والبيتي مسوقان لالفتخار
 :بقول أيب طالب واستدل عىل معنى التقليل الذي تعطيه قليالر 

ــاُل الـيَـتَـاَمى ِعْصَمٌة لأَلرَاِمـــــــلِ سْ ـــَوأَبـَْيَض يُ   َتْســـــــَقى الَغَماُم ِبَوْجهه       ِثَـــ
اة  :وبقول رجل  من أزد الرسَّ

                                                      
 .(104ص: ) مالك البن شواهد التوضيح والتصحيح (1)
 .(13/91)البن حجر  فتح الباري (2)
 .(180ص: )مغني اللبيب البن هشام  (3)
 .(2/776) عكربيلل التبيان (4)
 .(180ص: )مغني اللبيب البن هشام  (5)
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ــذي َولَــــــٍد لـــــــــم و    َس لَــــــهُ َأٌب     ــــــوٍد وليـ َمـولُـــــأال ُربَّ   ــَوانِ ْلـــــــَدُه أَبَــــ ــــَي
 ــــي أَلَوانِ ـــٍة الَ تَـْنــَقـِضــــــــــــــَجلَّلَـــــــــمُ        ــــــِه امٍة َسوَداَء يف ُحرِّ َوجهِ شَ  يوذِ 

 َوثـََمــانـي اـــــــْبٍع َمـعـ  ـــــــــَويـَْهَرُم يف َســـ    ُل يف ِتْسـٍع َوََخٍْس َشـــَبابُُه    ـــــــــوَيْكمُ 
دَّ املراديُّ  ا يف أشعار  :)والتَّقليُل هبا نادٌر(، فقال :عىل ابن مالك قوله (1)وقد رن إنَّ جميئنهن

رينن للتَّقليل كثرٌي وليس بنادر مين واملتأخِّ  :وأورد بعضن األشعار منها قوُل ُزهري .املتقدِّ
 فـََواِضــــــُلهْ  َوأَبْـيَـَض فَـيَّاٍض يَــــــــَداُه َغَماَمٌة       َعَلى ُمْعـتَـِفـْيِه َما تُِغبُّ 

 بن حذيفةن بن حصنن باألبيض ألنه إنام أراد  ؛فهذا خصوص ال وجه فيه للتكثري
 :أال تراه قال بعده ؛ومل يرد مجاعةر كثريةر هذه صفتهم ،بدر الفزاري

ــــو َعَلى َمْن يُ      ْنِميِه َوبـَــــــْدٌر ِكاَلُُهَـا     ـــُحـَذيْـَفـُة يُ    اِولُهْ طَ إىل َبِذٍخ يـَْعُل
انن  اء غسَّ رن  :وقول بعض ُشعن

 َعَلى اأَلْرِض يـَْوٌم يف بَِعْيٍد َوالَ َداين    َويـَْوٍم َعـَلى البَـْلَقاِء مَلْ يَـُك ِمثْـلُــُه       
 :وكذلك األبيات السابقة

ــم ذي َولَــــــٍد لـــــــــو    َس لَــــــهُ َأٌب     ــــــوٍد وليـ َمـولُـــــأال ُربَّ   ــَوانِ ْلـــــــَدُه أَبَــــ ــــَي
 ــــي أَلَوانِ ـــٍة الَ تَـْنــَقـِضــــــــــــــَجلَّلَـــــــــمُ        ــــــِه وِذي َشامٍة َسوَداَء يف ُحرِّ َوجهِ 

نا للتَّقليل :قال  اعُر يف هذه األبيات دليٌل عىل أهنَّ ه الشَّ رن كن ننى يف  ؛وما ذن حيث عن
طر األ ل عيسى بنن مريمن ل من البيت اوَّ الشَّ طر الثَّاين آدمن  ،ألوَّ ويف  ،ويف الشَّ

رن  من  .مما يعني داللتها عىل التَّقليل ،وكلُّ هذا ال نظرين له يف الوجود ،البيت الثَّاين القن
بن البغداديُّ  :قلُت  املصنُِّف يف هذا تابٌع  :عىل بيت أيب طالب فقال وقد عقَّ

و)أبيض(  ،فإن الواون عاطفةٌ  ؛وهذا غفلٌة من أيب حيَّان ،التسهيلح يَّان يف رشأليب ح
 :معطوٌف عىل مفعول يف البيت قبله

 اَوَما تـَْرُك قَـْوٍم الَ َأَب َلَك َسيِّد  
                                                      

 .(442ص: ) للمرادي اجلنى الداين (1)
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 .(1)( املنصوب باملصدرافـ)أبيض( معطوٌف عىل )سيِّدر 
لن أيضر   .(2)وطيمن قبُل الدماميني والشمني والسي اوكالبغدادي فنعن

نا تكوُن للتَّقليل والتَّكثري،  «احلروف  »رأي الفارايبِّ يف كتابه  :اس  خام  أهنَّ
ومجاعة 

 .(3)وهي للتَّقليل أكثنرُ 
پ  ﴿ :عىل قوله تعاىل احيث قال تعقيبر  ؛وكأنَّ أبا البقاء قد ذهب إىل هذا :قلُت 

 ،: وأصل ُربَّ أن يقع للتَّقليل(4)قال ،[2]احلجر: ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 كثري والتَّحقيق.ا للتَّ هنوهي 

ْيد :اسادس   نا تكوُن للتَّكثري يف موضع املباهاة  (5)رأُي األعلم وابِن السِّ أهنَّ
نا يف ما عدامها تكوُن للتَّقليل عىل أصلها .واالفتخار ُم منه أهنَّ  .وُيفهن

بن بعُض النَّْحويِّي كا :اسابع   هن ضِّ ذن ثمَّ  ،هافيإىل أننَّ التَّقليلن هو األصُل  (6)لرَّ
ُل يف معنى التَّكثري حتَّى صارت يف معنى التَّكثري كاحلقيقة ْت ُتستنْعمن ويف  ،أصبحن

 :وذلك نحو قوله ،التَّقليل كاملجاز املحتاج إىل القرينة
  جلٍَِب َلَفْفُت ِِبَْيَضلِ أُزَُهـْيـُر ِإْن َيِشـــِب الَقـَذاُل فَِإنَُّه       ُرَب َهْيَضلٍ 

 :وقوله
ــارٍَة        اــ يَـ ويَّ ـــاَمـ  ـمَء َكاللْدَغِة ِبملِْيَســــــْعَواَشـــــ رُبَــّتَـــــَما غَـــــ

ندي  :وقول أيب عطاء السِّ
َا      َأقَاَم بِـِه بَـْعـــــــَد الُوفـُـــــــ  ـــوِد ُوفـُـودُ فَِإْن ِتُِْس َمْهُجْوَر الِفَناِء فَـُرَّبَّ

                                                      
 . (3/168)رشح أبيات مغني اللبيب البن هشام  (1)
 .للدكتور عبد اللطيف اخلطيب (2/324)ب البن هشام انظر حاشية مغني اللبي (2)
 .(4/1738)يب حيان ألارتشاف الرضب ، و(440ص: ) للمرادي اجلنى الداين (3)
 .(2/776 للعكربي التبيان (4)
أليب حيان ارتشاف الرضب ، و(5ص: )تذكرة النحاة أليب حيان ، و(440ص: ) للمرادي اجلنى الداين (5)

 .(4/175)ع للسيوطي مهع اهلوام، و(4/1737)
 وما بعدها. (2/2/3171) للرض رشح الكافية (6)
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ءن الكثرين حن وعلَّلن ذلك بأنَّ املادِ  ألنَّ الكثرين منها كأنه قليٌل  ؛ من املدائح يستقلُّ الَّشَّ
ي يف املدح ،بالنِّسبة إىل املمدوح هبا  .وذلك أبلنُغ الوْجهن

اىل(1)قالن  عن  ؛[18، األحزاب: 63]النور: ﴾ ... چ  چ     ڇ ﴿ :: ومن هذا القبيل قوُلُه تن
ُح بكثرِة الِعْلميقوُل امل اموذلك ك ،املضارع يف األصلألنَّ )قد( لتقليل  دِّ ال ُتنِْكْر  :تمن

يئر   .من الِعْلم وإْن كانن قليالر  اأينِّ أعِرُف شن
اس ذهبن إىل هذا هو للتَّقليل يف أصل  :؛ ألنه قال يف معنى ُربَّ (2)ولعلَّ ابنن القوَّ

 :كقوله يف البيت السابق يف معرض املدح (3)اوقد ُيستعمل للتَّكثري جمازر  ،الوضع
َا      َأقَاَم بِـِه بَـْعـــــــَد الُوفـُـــــــإِ فَ   ـــوِد ُوفـُـودُ ْن ِتُِْس َمْهُجْوَر الِفَناِء فَـُرَّبَّ

لن ابُن فارس :ااثمن   ء  ماض   :عن بعضهم أنَّه قالن  (4)نقن ر يشن ْت لتذكُّ إنَّ ُربَّ ُوِضعن
ري  أنْو رش   الوا .من خن اعرومنه قوُل  :قن  :الشَّ

 َيْشَربـُْوَن اخلَْمَر بملاِء الزُّاَلل رَْكٍب قَـــــْد َأََنُخوا َحْولَنـا      بَّ رُ          
لَّ ثناُؤهُ  ُه جن ا التَّأويل قولن ذن ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   پ﴿ :ومحلوا عىل هن

 .[2]احلجر: ﴾ٺ
ْع لتقليل وال تكثري :ااتسع   اق بل ذلك مستفاٌد من سي ،أهنا حرُف إثبات  مل ُيوضن
 .(6)اره أبو حيَّان قال: وهذا الذي نختاره من املذاهباختو .(5)الكالم

وبعد هذا االستعراض لكل هذه األقوال يظهر يل واهلل أعلم أن ُربَّ تأيت لكال 
وسياق الكالم هو الذي حيدد  ،(( وللتَّكثري )قليالر اولكن تكون للتقليل )كثرير  املعنيي
 .رها ونثرهاشعيف كالم العرب وكال األسلوبي وارٌد  ،املراد

                                                      
 وما بعدها. (2/2/1173) للرض رشح الكافية (1)
 .(1/401) البن معط رشح األلفية (2)
ف حمقق الكتاب هذا اللفظ إىل  (3)  .«اجمانر »حرَّ
 .(228ص: ) البن فارسالصاحبي  (4)
 .(2/742) للمرادي توضيح املقاصد، و(440ص: ) للمرادي انظر اجلنى الداين (5)
 .(4/1738)أليب حيان ب لرضا ارتشاف (6)
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 املبحث اخلامس
 )متَعلَُّق ُربَّ والعامل فيها( ُربَّ بني األصالة والزِّيادة

وائد عىل ،تتعلَُّق ُربَّ بالِفْعِل العامل فيها املذكور معها كباقي ُحُروِف اجلرِّ غرِي الزَّ
ا يف الغالب؛ ألنن رُ  .رأي اجلُمُهور هن ْذُكوٌر بعدن  .مكالبَّ هلا صدُر الوهذا الفعُل من

ا ال تتعلَّق بَّشء   اينِّ وابِن طاهر إىل أهنَّ بن بعُض النَّْحويِّي كالرمَّ هن  .(1)وذن
ينة للتَّعدية يف ُدُخوهلا  :وقال بعُضُهم ى الالَّم املقوِّ ْرن جتري ُربَّ مع إفادهتا التَّقليل جمن
 .(2)عىل املفعول به

 :هامن ه عدَُّة خصائصأمَّا الفعُل الذي تتعلَُّق به ُربَّ فل
ق  ثابت   ؛اأنَّه ال يكوُن إالَّ ماضي   :أوَّال   قِّ ُر إالَّ يف ُمتنحن وَّ  ،ألنَّ احلكمن بالتَّقليل ال ُيتنصن

ثَّرن  لَّلن أو ُيكن يَُّتُه فُيقن ُف كمِّ ُجل  سُيخربنا :. فال تقوُل (3)وألنَّ ما مل يقْع ال ُتعرن  ،ُربَّ رن
ُجل  لُيْخرِبن  :وال نا غدر ُربَّ رن ُف هبذا :كونن املرادُ أْن ي إالَّ  ،انَّ ُجل  ُيوصن  :كام تقوُل  ،ُربَّ رن

ُجل  ميسء  اليومن وحمسن  غدر  ُف هبذا :أي ؛اُربَّ رن  .(4)ُيوصن
ا جواٌب لفعل  ماض   ؛إنامَّ لزمن ميضُّ فعلها :وقيلن   .(5)ألهنَّ

دن أبو حيَّانن  لَُّق رُ وأجاز أْن يكونن  .ااملاض بكونه مثبنتر  (6)وحدَّ واهبابَّ ُمتنعن  . لو وجن
ا قوُلُه تنعناىل  :فقيل فيه [2]احلجر: ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿ :وأمَّ

 .إنَّ الفعلن حكايٌة عن حال  ماضية  
لنْت هنا عىل الفعل املستقبنل لِصْدق املخرِبِ (7)وقيل ام وِعْلُمُه ب ،: إنَّ ُربَّ دنخن

                                                      
 .(7ص: )تذكرة النحاة أليب حيان ، و(452ص: ) لمراديل اجلنى الداين (1)
 .(452ص: )املرجع السابق  (2)
 .(3/47)أمايل ابن الشجري  (3)
 .(260ص: ) للهروي األزهية (4)
 .(145ص: ) للمرادي اجلنى الداين (5)
 .(9ص: )تذكرة النحاة أليب حيان  (6)
 .(2/569) للزخمرشي لكشافا ظران (7)
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فسائر ما يف القرآن من  ،ه بالكائنارفإخباُرُه بام مل يُكْن كإخب ،سيكون كِعْلِمِه بام كان
ْرُي الكالم فيام مل يكن منه كمجراه يف  ،وعد وعيد وغريمها حق  ال مكذوبة له فجن

فجاء يف  ،[51:بأس] ﴾ڄ  ڦ  ڦ   ڦ        ڦ  ڤ ﴿ :ومثُل ذلك قولــه تعاىل ،الكائن
  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ﴿ :ومثله قوله .وهو لصدقه كائٌن ال حمالة ،كأنه قد كان اللفظ

  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ ﴿ :وقوله ،[12:السجدة] ﴾پ  پ  پ  ٻ
 .[13:بأس]  ﴾  ېئ   ېئ  ېئ

جريِّ  ُد األقوال :قال ابُن الشَّ  .(1)وهو أجون

دُّ الذين كفرواإنَّ  :وقيل ون : ُربَّام كانن ين جريِّ  . التَّقديرن وهو من األقوال  :قال ابُن الشَّ
رن عنه(2)املردودة أُ  :، وقال يف مكان آخن  .(3)ا قيل فيهم هو أردن

نن هذا الفعل بقوله ولعل هذا الذي حدا بأيب حيَّان  من والفعل  :إىل أْن حيدد زن
 .(4)ماض  معنرى

بن بعُض النُّ  هن اجوذن َّ تتعلَُّق إىل أنَّه جيُب أْن يكونن الفعُل الذي  (5)حويِّي كابن الرسَّ
دن عىل ذ .، ومنعن أْن يكونن مستنْقبنالر به ُربَّ حاالر  اعر لكوأنشن  :قولن الشَّ

 َأالَ ُربَّ َمْن تـَْغَتشُّه َلَك ََنِصٍح       وُمؤَِتَـٍن بلغَـْيـِب غَـْيـِر َأِمنيِ 
ُه اعتمن  :قلتُ  ُجل  يقوُل  :دن عىل متثيل سيبويِه بفعل مضارع  وذلك قوُلهُ ولعلَّ ُربَّ رن
أُه بعُضُهم .ذلك ى فاقن يف عنمن قالن بم «يقول»وتأوله بعُضُهم عىل أن  ،وقد خطَّ
 .(6)، وذلك فاعٌل أشري به إىل مرئي أو مذكورقاولةامل

                                                      
 .(3/49)ابن الشجري  أمايل (1)
 .(2/565)املرجع السابق  (2)
 .(3/49)املرجع السابق  (3)
 .(7ص: )تذكرة النحاة أليب حيان  (4)
 .(7ص: )تذكرة النحاة أليب حيان ، و(452ص: ) للمرادي اجلنى الداين (5)
 .(1/404)رشح ابن القواس  (6)
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ُه ابُن  ، فيها أكثرُ أنَّه جيوُز أْن يكونن لكل األزمنة وامليضُّ  إىل وَذَهَب بعُضُهم واختارن
لَّقن ُربَّ منفير (1) مالك    .(2)بلن ا، وكذلك أبو حيان ألنه أجاز أْن يكونن ُمتنعن

ْحدِر قوواستدلَّ أصحاُب هذا ال  :بِن مالك  ِل عىل ذلك بقول جن
 َخضٍَّب رَْخِص الـبـَنَـانِ ـفَِإْن أْهِلْك فَـُربَّ َفَّت  َسيَـْبِكي       َعَليَّ مُ 

جن عىل أنَّ فيه قوالر وُخ  ُدلُّ عىل احلال تقديُرهُ  احمذوفر  رِّ  :فُربَّ فترى أقوُل فيه :ين
ينبكي  .(4) القرآن الكريمويف. ومثُل هذا احلذف كثرٌي يف لسان العرب (3)سن
ُه قالن ،هو عىل حكاية املستقبنل بالنَّظر إىل امليضِّ  :وقيل فُربَّ فترى بنكنى عيلَّ فيام  :كأنَّ

لنْكُت  ، كنُت مل أْهِلْك منَضن وإنْ  اُؤُه إذا هن ْكتن  :؟ وهو كقولكن فكيف يكوُن ُبكن ن تنرن مِل
ُيْعطِْيكن  ازيدر   .(5)وقد كان سن

 :لِفْعل أو َحْذِفهِ يف ِذْكِر هذا ا فَ أنَُّه اخُتلِ  :ااثني  
ُر غالبر  ُب اخلليل وسيبويه رمحهام اهلل ومنن وافقهام أنَُّه ُيْذكن ُف ما حُي  اونادرر  ،افمذهن ذن

 .(6)للِعْلم به
بن بعُضُهم كالفاريسِّ واجلزويلِّ وغريمها إالَّ أنَّ  ،إىل أنَّه جيوُز ِذْكُرُه وحْذُفهُ  (7)وذنهن

ْذُفهُ  ةن هذا احل. األكثنرن حن ثْرن لَِّق ،ذِف بكثرة االستعاملوعلَّلن بعُضُهم كن بسم »كام يف متعن
 .(8)«اهلل

ُرونن بقيام ُطول الكالم  امنهُ وعلَّلن آخن قن فة من اٌب يف املعنى ملِنْن قالن وألنَّ ُربَّ  ؛بالصِّ ون  :جن

                                                      
 .(8ص: )ة أليب حيان حالنانظر تذكرة ا (1)
 .(9ص: )رجع السابق امل (2)
 .(271ص: ) للاملقي انظر رصف املباين (3)  (3)
 .(1/14)انظر أمثلة عىل ذلك يف كتاب إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج  (4)
 .(452ص: ) للمرادي اجلنى الداين (5)
 .(7ص: )ة أليب حيان تذكرة النحا (6)
 .(1/044)رشح ابن القواس  (7)
 .(7 ص:)تذكرة النحاة أليب حيان  (8)
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ُجالر  ،يقوُل ذاكن  ما رأيُت رجالر  أيُت رن مُ  وما رن ُجل  يقوُل ذاكن  :افقلتن له جُميبر  ،ينْفهن ُربَّ رن
أنْيتن  أنْيتن  ،رن ُم رن ْفهن ُجل  ين ُف اختصارر  ،وُربَّ رن  .(1)اواجلواُب حُيذن

ُرونن إىل  بن آخن هن ُه ال جيوُز إظهاُرُه مطلقر وذن بن أبو بكر األصبهاين ،اأنَّ هن  .(2)وإليه ذن
ُرونن  ورة :وقال آخن ُر إالَّ يف الرضَّ . قال (3)نهم الكون لزوم الوصف عوضر  ؛ال ينظهن

ُهم  ،: وال ينكاُد البنصيُّون ُيْظِهُرونن الفعلن العاملن (4)ابُن يعيشن  حتَّى إنَّ بعضن
عرال جيوُز إظهاُرهُ  :قال  .منه الكون لزوم الوصف عوضر  ؛ إالَّ يف رضورة الشِّ

م يف بع ولكن قليالر  اعرما يظهُر هذا الفعُل كام تقدَّ  :ض األمثلة، وكام يف قول الشَّ
 منِـيَّـِة تـَْلـَمـــــعُ ـــُبٌل فَــْوَق الــــــََلَا سُ  ــــــــــٍل كَأْسرِاِب الَقطَا َقْد َوزَْعتُـَها       يخَ وَ 
 أبـَْيُت وَمـاَذا الَعْيُش ِإالَّ التَّـَمـتُّـعُ          ــــِهْدُت وغُْنٌم َقْد َحَوْيُت وَلذَّةٍ ــَشــــــــ 
 

 

 

 
 

 

                                                      
ص: ) للاملقي رصف املباين، و(1/404)، ورشح ابن القواس (2/825) لألبذي انظر رشح اجلزولية (1)

 .(455ص: )، وجواهر األدب لإلربيل (453ص:  للمرادي اجلنى الداين، و(270
 .(7: )صأليب حيان تذكرة النحاة  (2)
 .(1/404)رشح ابن القواس  (3)
 .(29 - 8/28) البن يعيش رشح املفصل (4)



أ.د. عبد ا� بن عمر الحاج إبراهيم ( رُبَّ )  و أحكامها في العربية

٢م
٠١

س ٨
مار

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

رة 
�خ

ى ا
ماد

 ج

العدد الخامس

٥

286

 ه1438 اآلخرةمجادى         (5العدد )          لعزيزجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد ا

29 

 وموضعه من اإلعراب معموُل ُربَّ )جمرورها( :حث السادسبامل
ُربَّ حرف جر زائد يف اإلعراب دون املعنى كام سبق بيانه، وهو حرُف جر  

مريويدُخُل عىل األسامء الظَّ  ،عامٌل  وقد عربَّ ابُن مالك عن ذلك  ،اهرة والضَّ
ُجل  رُ ك ا: جمروُر ُربَّ ال يكوُن إالَّ نكرةر معنرى ولفظر (1)بقوله  اأو معنرى ال لفظر  ،بَّ رن

ُه رجالر  ُه( ال تدل عىل معي ،كُربَّ وإن كان لفظها  ،وُربَّ رجل  وأخيه. فإن هاء )ربَّ
ُربَّ رجل   :وهو يف معنى نكرة ألنَّ معناه ،كلفظ معرفة ،وكذا لفظ أخيه ،لفظ املعرفة

 .وسيأيت تفصيل ذلك .وأخ  له
 .ُربَّ يقومُ  :تقوُل  الوال تندُخُل ُربَّ عىل األفعال ف

  :ااملعمول إذا كان اس   :أوال  
بر (2)قال فيه أبو حيَّان معموُل ُربَّ إذا كان اسامر  إىل  اومضافر  ،اومبنيًّ  ،ا: يكوُن ُمعرن

عىل أنَّ املضافن إىل ضمري معموهلا ُيقاُس فيه عىل ما ُسِمعن من ذلك  ونصَّ  .معموهلا
ِط عن  اوفاقر  ْ ا فيه أالَّ تبارشه ُربَّ مِ لألخفش، وأنَّ من رشن بل يكوُن ذلك بالعطف  ،لنهن
هِ  :وشذَّ قوهُلُم ،بالواو  .ُربَّ أمِّ

ِت املجرور هبا إذا كان اسامر  :قلُت  ألنَّ التَّقليلن  ؛أالَّ يكونن إالَّ نكرةر  ومن ِسامن
ُم عىل ما بعد )كم( بالتَّنكري ،والتَّكثري ال يكونان إالَّ يف النَّكرات  .(3)ولذلك حُيكن

ا قليلٌة  ؛المتناع قنبُوِل املعرفة التَّقليلن  ؛وال تنْدُخُل ُربَّ عىل معرفة   ُجل ألهنا إمَّ كالرَّ
يد   يِدين. فال ُيقاُل: رُ  ،وزن ال والزَّ جن قيتُهُ أو كثريٌة كالرِّ ْيد  لن ُجل  لقيتُهُ  :بل تقوُل  ،بَّ زن  .ُربَّ رن

ا قوهُلُم ُجل  وأخيه ُمنْطنِلقني :أمَّ تى ـٌح حـبـه قـيـ: ف(4)هــويـبـيـال سـد قـقـف ،ُربَّ رن
                                                      

 .(2/791) لألسرتاباذي رشح الكافية الشافية (1)
 .(5ص: )تذكرة النحاة أليب حيان  (2)
، (267ص: ) للاملقي رصف املباين، و(1/403)، ورشح ابن القواس (2/20)انظر التعليقة للفاريس  (3)

 .(2/327)غني اللبيب البن هشام مو
 .(2/54)ويه يبالكتاب لس (4)
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 .هــوأخ  ل :ولـقـت
؟ فقالت: ُربَّ ألُِفالن  أٌب أو أٌخ  :ألعرابيَّة  وكذلك ما ُروي عن األصمعي من قوله 

ُه النحويُّونأبيه وُربَّ أخيه، فقد أجا ُجل   ،ألنَّه عىل تقدير االنفصال ؛زن فكأنَّه قال: ُربَّ رن
 :«جلنىا»قال املراديُّ يف  .وُربَّ أخ   ،ُربَّ أب  له :لتقا، وكأنَّ األعرابيَّة (1)وأخ  له

ُه يف كتاب  ،(2)وهذا نادرٌ  فن  بالشذوذ. (3)«توضيح املقاصد  »ووصن
ُه بعُض العلامء بأنَّ التَّ  لن بدليل جواز: كلُّ  ،ابعن جيوُز فيه ما ال جيوُز يف املتبوعوعلَّ

 ،ضاٌف إىل ضمري معمول ُربَّ م كل سخلتها، وألنَّ األخن  :وامتناع ،شاة  وسخلتها
 .(4)فلو ُأضيفن إىل غري ضمريه ملا جازن 

لن سيبويه  عن ضمرين النَّكرِة يف هذا املوضع معرفةر حيث قال وقد جن
ا (5) : وأمَّ

ُج  يُربَّ رن وأخ  له. واملنطلقان عندنا جمروران  :ففيها قبٌح حتَّى تقولن  ،ل  وأخيه منطلقن
 .وأخ  له :ألنَّ املعنى إنامَّ هو ؛نكرة   يف موضعه وأخي :من ِقبنِل أنَّ قولنه

 .«اىل معرفة   :؟ فإنَّكن قائٌل ىل معرفة  أو نكرة  إأمضافٌة  :فإْن قيلن 
ُه اعُتِذرن عن كوهنم حن  ة بأنَّ هذه اإلضافةن قد إالَّ أنَّ ُموا هلذا االسم بُحْكم النَِّكرن كن

مري إنامَّ  ،جتيُء بمعنى االنفصال أي ضمرُي نكرة مل  ،هو ضمرُي نكرة وبأنَّ هذا الضَّ
ْينِِه ما خُيْرُجُه عن التَّنكري إىل التَّعريف ْصِد إىل واحد  بعن ره من القن ْأ عليه عند إْضامن ْطرن  ،ين

الن  ى النَّكرةول» :(6) قن ا ُأجِرينْت جُمْرن  ،مضافٌة إىل معرفة   «مثلك  »كام أنَّ  ،كنَّهن
عُ  ُف هبا النَّكرُة، وتقن هامو وهي ُتوصن ويدلُّكن عىل  .ُربَّ مثِلك :أال ترى أنَّكن تقوُل  ؛اقعن

                                                      
، (268ص: ) للاملقي رصف املباين، و(3/46)، وأمايل ابن الشجري (259ص: ) للهروي األزهية انظر (1)

 .(449ص: ) للمرادي اجلنى الداينو
 .(2/199لألسرتاباذي )، وانظر رشح الكافية الشافية (449ص:  للمرادي اجلنى الداين (2)
 .(2/742) للمرادي توضيح املقاصد (3)
 .(1/244)ب لسيبويه لكتاا (4)
 .(1/403)رشح ابن القواس  (5)
 .(1/244)الكتاب لسيبويه  (6)
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يد   ُجل  وزن : ُربَّ رن نا نكرٌة أنه ال جيوُز لكن أْن تقولن  ُربَّ  :وال جيوُز لكن أْن تقولن  ،أهنَّ
ْرتن قبلن ذلك نكرةر  كن  .«أخيه حتَّى تكونن قد ذن

رن » :ُثمَّ قالن  اة  وسن  :بومثُل ذلك قوُل بعض العن ا(ْخلن )ُكلُّ شن ة  هلاتِهن ْخلن  ،، أي وسن
من  ا، وأنَّكن تريُد شيئر بعينه اُم أنَّكن ال تريُد شيئر فُيعلن  ،وال جيوُز حتَّى تنذُكرن قبله نكرةر 

ة  كلُّ واحد منهم  ُجٌل أمَّ ْمتن إليه شيئر  ،رن ة  كلُُّهم ُيقاُل له اوضمن  :ولو قلتن  .أٌخ  :من أمَّ
 .«حُمناالر نن كا ،بعينِهِ  اوأنت تريُد به شيئر  ،وأخيه

مري فقالن  ِم الضَّ لنوبُِي لتقدُّ مرُي وإن تقدم ما يعوُد عليه (1)وقد علَّلن الشَّ : فهذا الضَّ
ْم قنْصدن  ْم باملتنقدِّ دِّ مري عليه بمعنى اإلحالة  ،واحد  بعينه فإنَّكن مل ُتقن ُة الضَّ ودن فتكوُن عن
ْكر دون غريه م الذِّ عن عن فق وإذا مل يُكْن كذلك ،عىل املتقدِّ ضمري النَّكرة املعنى د ارتفن

فنهُ  رَّ عن عنه ذلك بقي نكرةر بحسب ظاهره ،الَّذي عن ْضِع ضمري  ،وإذا ارتفن لكنَّ أصلن ون
اُه سيبويه عىل أصله، ومل ُيبناِل هبذا الَّذي  ،معرفةر ال نكرةر  النَّكرة كام قلنا أْن يكونن  فأنْجرن

ِة الكالم ُه أمرٌ  ؛طرأ عليه من ِجهن وِضع  ارٌئ يف هذا امل طألنَّ وضع، والنَّكرُة يف كلِّ من
ْت كذلك ْيسن  .لن

هُ  :وقيل جيوُز يف  :ويف ذلك قوهلم ،اغُتِفرن ذلك يف املعطوف ألنَّ ُربَّ مل ُتبنارِشْ
ُر يف األوائلا ُر يف الثواين ما ال ُيغتنفن   .(2)ملعطوف ما ال جيوُز يف املعطوف عليه، وُيغتنفن

طن بعُضهُ   .(3)بالواو ال غريأْن يكونن العطُف فيه م كام اْشرتن
م   :ومن ذلك قوهلُم ا بِدْرهن تِهن ْخلن  .(4)ُربَّ شاة  وسن

ُج  :ولن ـقـوُز أْن تـجـوال ي ا ال يمكُن ـرفةن هنـمعـنَّ الأل ؛يـطِلقن ـل  وزيد  منـُربَّ رن
ا بنكرة  .تأويُلهن

                                                      
 .(2/822) لألبذي رشح اجلزولية (1)
 .(908: )ص مغني اللبيب البن هشام، و(2/225) البن جني انظر املحتسب (2)
 .(944ص: ) للمرادي اجلنى الداين (3)
 .(4/164) دلمربل املقتضب، و2/82) انظر الكتاب لسيبويه (4)
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 :الثَّقفيِّ ن  كقول أيب حِمْجن  ،فإْن جاء بعدها ما ُيوهُم التَّعريفن فليس معرفةر 
ــاء َغريَرة     ــاَء قَـْد َمـتّـَْعـتُـَهـــا ِبطَـــــــــاَلقِ      ََي ُربَّ ِمْثِلِك يف النَِّســ  بـَْيَضــ

 :اوقول تأبَّط رشر 
تُـَها َوْهــــــَي َتْصِفرُ         ا إىل فَـْهـٍم َولَــْم َأُك آئـِبـــــــ  فَأُْبتُ    وََكْم ِمْثِلَها فَارَقـْ
( يف املوضعني وإْن كان مضافر )ِمثْ  نَّ فإ ْف بام  ،إىل معرفة إالَّ أنَُّه نكرةٌ  الن تنعرَّ فهو مل ين

ْفظن )ِمثْل( و)ِشبْه( وِشبِهِهامن ُيفي ،أُضيف إليه ة ،اُد الُعُموم دومر ألنَّ لن  .فهو يف معنى النَّكِرن
فر  ه بعُض (1)باأللف والالَّم اوال جترُّ ُربَّ معرَّ دن عىل  ،ْحويِّيالنَّ ، وقد أجازن وأنشن

 :ذلك قولن أيب دؤاد  
ــارُ  َا اجلَاِمِل املؤبَِّل ِفْيهم       َوالَعَناِجْيِج بَـْيـنَـُهنَّ املِـَهــ  رَّبَّ

ورةبجرِّ )اجلامل( وص ْن رواه هبذه الصُّ  .فتِِه عىل من
ُل عىل زيادة )أل( وايُة فُيحمن ت الرِّ ُه إْن صحَّ واملشهور . (2)وأجابوا عن ذلك بأنَّ

 :من رواية البيت عىل ما سيأيت بيانه يف مبحث آخر هو
َا اجلَاِمُل املؤبَُّل ِفْيهم  رَّبَّ

 :من أحكام النكرة اليت تلي ُربَّ 
ة الَّتي تندُخ   :نوجزها فيام ييل ،ُل عليها ُربَّ أحكامٌ للنَِّكرن

ُف  :أوَّال   نا ُتوصن من رأُي العلامء يف وجوب وصفه ،أهنَّ  ىل رأيي:ا إوقد انقسن
ةر كانت  :األوَّل دن تي تندُخُل عليها ُربَّ ال ُبدَّ هلا من صفة  )ُمفرن أنَّ النَّكرةن الظَّاهرةن الَّ
) َّ  .أو مجلةر د وابِن الرسَّ رينن (3)اِج والفاريسِّ والعبديِّ وهذا رأُي املربِّ . (4)، وأكثنِر املتأخِّ

                                                      
 .(6ص: )تذكرة النحاة أليب حيان ، و2/741) للمرادي املقاصدتوضيح  (1)
 .(2/742للمرادي ) ، وتوضيح املقاصد(448ص: ) للمرادي انظر اجلنى الداين (2)
مهع اهلوامع للسيوطي ، و(7ص: )يان تذكرة النحاة أليب ح، و(261ص: )منهج السالك أليب حيَّان  (3)

(2/423). 
 .(1/403)ر رشح ابن القواس انظ (4)
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وغريمها عىل أنَّ  (2)البسيط( صاحبعن  واملراديُّ )نقالر  (1)وقد ننصَّ ابن أيب الربيع
ة ا هو رأُي البصيِّي بعامَّ ْصِفهن  .ُوُجوبن ون

ادن هو التَّقليُل  ْصِف بأنَّ املُرن النَّكرة موصوفةر وكوُن  ،وعلَّلن منن قال بُوُجوب الون

فةن  ،أبلُغ يف التَّقليل ُموها الصِّ ا ألزن ْذُف عاِملِهن ثُرن حن من  ونضِ فُة كالعِ الصِّ لتكونن  ؛وألنَُّه ملنَّا كن

ْذِف العامل ُم موقفن (3)حن ْدعن عن ين امن من بأنَّ السَّ عن فن املراديُّ هذا التَّعليل، وزن عَّ . وضن

 .الفريق الثَّاين

رونن  ا نوعر  : إنَّ (4)وقال آخن هن ُ ألنَّ النَّكرةن املوصوفةن  ؛من اجلنْسِ  اهذا الوصفن ُيصريِّ

 أخصُّ من مطلق النَّكرة

ْصُف تأال : وهذا(5)قيلن  ْدوى ،كيٌد للتَّقليلون ُة إنامَّ  ؛وتوفرٌي للجن إذ الفائدُة التَّامَّ

ِقْيُت  ريم  لن ُجل  كن ُصُل من نحو: ُربَّ رن ُجل  لقيُت ع :ال ِمنْ  ،حتن  .ىل األصحِّ ُربَّ رن

روف : ألنه (7)قال ابن مالك .: وكالم أيب العباس ومن تابعه فاسدٌ (6)قال ابُن خن

 وأال تدل إال عىل التقليل. ،ف ما يتعلق به الصفةحذو ،ألزم خمفوضه الصفة

د وباجلملة ا باملفرن ُف جمروُرهن ة .ويوصن دن ِة املفرن فن ، ُربَّ ِرُجل   :تقوُل يف الصِّ الح  صن

ُجل   ُف  (8)وهي عند املالقيِّ  . عندكن وُربَّ رن ٌض من الفعل الذي حُيْذن  :فتقديُر قولِكن  ،ِعون

الح أي ُجل  صن امن  :ُربَّ رن لَّ ، قن ليُل إذا دن  :ومنه قوُل امرئ القيس . عليه الدَّ
                                                      

 .(2/864)البسط البن أيب الربيع  (1)
. وأحسب أنه أراد بالبسيط كتاب البسيط يف النحو البن العلج، ال كام (450ص: ) للمرادي اجلنى الداين (2)

 .للمرادي ذكر حمققا اجلنى الداين
  .(450ص: ) للمرادي اجلنى الداين، و(1/403)اس رشح ابن القو (3)
 .(1/403)رشح ابن القواس  (4)
 .(455ص: )جواهر األدب لإلربيل  (5)
 .(1/548) البن خروف رشح اجلمل (6)
 .(3/184) البن مالك رشح التسهيل (7)
 .(270ص: ) للاملقي رصف املباين (8)
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ُهنَّ َصاحٍل       َوالَ ِســيََّما يـَوٌم بِـَدارَِة ُجْلُجلِ   َأالَ ُربَّ يَوٍم َلَك ِمنـْ
 .أو نحومها ،شهدُتُه أو حرضُتهُ  املعنى :قال

ا فقد تكون اسمية ُف هبا جمروُرهن ا اجلملُة التي ُيوصن  ،مثبتةر ومنفيَّةر ةر وقد تكون فعليَّ  ،أمَّ
ةر بالفعل املاض رن دَّ ويكون  :قال أبو حيَّان .وقد يأيت املضارعُ  ،وأكثنُر ما تكون املثُبنتنُة ُمصن

 .(1)بحرف التَّنفيس ااملضارع مفتتنحر 

ُجل  أبوه عاملٌ  :تقوُل  اعر ،ُربَّ رن ا قوُل الشَّ ُجل  لقيتُُه. أمَّ  :(2)وُربَّ رن

 َعَلْيَك َوُربَّ قَـْتٍل َعــــــــــــارُ  اَلَك مل َيُكْن       َعار  قَـتْـ إْن يـَْقتُـُلوَك فَِإنَّ 
ُأ فيها ِة فيه مجلٌة ُحِذفن املبتدن تْ  :والتَّقديرُ  ،فإنَّ صفةن النَّكرن وقد سبقت  .ل  هو عارُ ُربَّ قن

 :بقولهنه وأنَّ الكوفيِّين استشهدوا به عىل أنَّ ُربَّ اسٌم ُأخرِبن ع ،اإلشارُة إىل هذا البيت
 .«عارُ »

بن تقوُل  :قلتُ  رن أنى أنَّ العن أي رن بن إىل هذا الرَّ ُجل  يقوُل ذاكن  :ولعلَّ منن ذنهن ، (3)ُربَّ رن
مُ  وُربَّ  ْفهن ُجل  ين جال «يقوُل ذاكن » الذي هو وظاهُر هذا أنَّ  .رن يقول »فـ ،قليٌل يف الرِّ
ُجل بواسطة  ىل ذاكن ل إالقوأضيفن  ،هو معموُلهُ  «ُربَّ رجل  »وبـ ،هو العامل «ذاك الرَّ

وقد خولف يف ذلك  :قال القييس .ُربَّ عىل معنى تقليل القول لذلك يف هذا اجلنس
 .)أي سيبويه(

دن  فُة املفرن ذن الفعُل بعده مفعولنهُ  ،ُة بعد جمرور ُربَّ وإذا ُعِدمنت الصِّ فاجلملُة هي  ،وأنخن
فنةُ  فة ؛والعامُل يف ُربَّ حمذوٌف  ،الصِّ امنه نحو: ُربَّ من  لقيام الصِّ ل   قن ْمُتهُ  ُرجن  ،أنْكرن

ْمُتهُ أن »فـ ُجل  »صفٌة لـ «ْكرن . ومنه (4)صادفُت أو لقيُت  :والعامُل حمذوٌف والتَّقديرُ  ،«رن
                                                      

 .(8ص: )تذكرة النحاة أليب حيان  (1)
يل ابن الشجري ، وأما(259ص: ) رويلله يةقطنة يرثي يزيد بن املهلب بن أيب صفرة. األزهثابت بن  (2)

(3/46). 
 .(1/421)انظر الكتاب لسيبويه  (3)
 .(1/404)رشح ألفية ابن معط البن القواس  (4)
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 :شىقوُل األع

ــَرى ِمْن َمْعَشـٍر َأقـْيـَالِ  ُتُه َذِلَك اليَـْوَم       َوَأْســــــ  ُربَّ رْفٍد َهَرقـْ
بن أبو ال :قلُت  هن قََّّشُّ وليوقد ذن ُمُه  (1)د الون إىل أنَّ الظَّاهرن من معمول ُربَّ ال يلزن

ةُ  فن ُج  :وإذا تالُه فعٌل مثل قولنا ،الصِّ ُجل  يقوُل ذاك، وُربَّ رن مُ ُربَّ رن فهن فإنَّ هذا  ،ل  ين
ُه عامٌل  ،بل هو عامٌل فيه ،ملعمول ُربَّ  االفعلن ال يكوُن وصفر  فالَّذي عنده أنَّ

 .وصوٌف وم ال صفةٌ  ،ومعموٌل 
لوبنيُ  أن أبو عيل  الشَّ طَّ بأنَّ هذا يأيت منه تعديُة  أبا الوليد الوقََّّشَّ ُمعلِّالر  (2)وقد خن

ِر إىل ظاهره قال  . جيوُز حتى وإْن كان ذلك ظاهرن كالم سيبويهوذلك ال ،فِْعِل املضمن
لوبيُ  لن عليهيُ  إالَّ أنَّ هذا الذي هو ظاهٌر يف هذا املوضوع ال ينبغي أنْ  :الشَّ وذلك  ؛عوَّ

ِر إىل ظاهره ى فعُل املضمن ِب أْن يتعدَّ رن ُه ليس من كالم العن يٌد يمرُّ  :ال يقوُل أحدٌ  ،أنَّ  ،زن
الر  ،ِسهِ يمرُّ زيٌد بننفْ  :وهو يريد رن لنا أوَّ ُجل  يقوُل ذاكن  وإذا قلنا هذا الذي ظنهن  ،يف ُربَّ رن

ر  فهُم حيث جاء فِْعُل املضمن ُجل  ين ير متعوُربَّ رن يٌد يمرُّ  :فجاء مثل ،إىل ظاهره ادِّ زن
ِب  رن لن عنه ،الَّذي ليس من كالم العن لن  ،فينبغي أْن ُيعدن يف  عامالر  «يقوُل ذاك»وال جُيْعن

ُجل»أْن يكونن صفةر لـوإنامَّ ينبغي  ،ُربَّ  ر  ؛فيه بواسطة ال عامالر  «رن ى فعُل املضمن تنعدَّ لئالَّ ين
ْعُمويلن  :هٌة ملِنْن قالك، مل يُكْن يف هذا جكذلفإذا كان األمُر  ،إىل ظاهره إنَّ الظَّاِهرن من من

فةُ  ُمُه الصِّ لزن ُجل  يقوُل ذاكن  :من قولنا «يقوُل ذاكن » :ألنَّ قولنا ؛ُربَّ ال ين إنامَّ هو  ،ُربَّ رن
ُجل  »صفٌة لـ  .فيه ال عامالر  «رن

اس ُم من اإلظهار يف ن :: فإْن قيل(3)وقال ابُن القوَّ لزن ِقْيُت  :حوين ريم  لن ُجل  كن  ،ُربَّ رن
ي بحرف جر   ِزمن تقديُم معموله :ُأجيبن  .تعديُة الفعل املتعدِّ ُألِزمن تعديتنُه  ،بأنَُّه ملنَّا لن

                                                      
أليب ، ومنهج السالك (4/1737) أليب حيان وارتشاف الرضب، (2/824)رشح اجلزولية للشلوبي  (1)

 .(4/178)مهع اهلوامع للسيوطي ، و(1/261 حيان
 .(1/405). وانظر رشح ابن القواس (2/824) لألبذي زوليةح اجلرش (2)
 .(1/405)رشح ألفية ابن معط  (3)
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ِم معموله ؛حرف اجلرِّ ب ِقِه بلزوم تقدُّ ْعِف تعلُّ  ألنَّ الفعلن الَّذي جيوُز تأخرُيُه عن ؛لضن
ْعِفِه باـمعموله لن  ين لضن ر بحرف اجلـــرِّ يف قوللتَّ امَّ ُعدِّ    ی   ی    ىئ ﴿ :ه تعاىلأخُّ

ر به أنوىل ،[43:يوسف] ﴾ی ُة الِزِم التَّأخُّ ْعِدين  .كانن تن
اُء  .أنَّه ال جيُب يف معموهلا الظَّاهر الوصُف  :الثَّاين بن األخفُش والفرَّ هن وإليه ذن
اُج  جَّ قََّّشُّ )كام سبق(، وابُن طاهر،  ،والزَّ ُهم الون ُروفوابوتابعن ُه ابُن (1)ُن خن ، واختارن
 .: وهو الظَّاهُر من كالم سيبويه(4). قال أبو حيَّان(3)، وابن مالك(2)عصفور
د أيضر وق :ال املراديُّ ـق ام عن املربِّ ُه ابُن هشن . ومل أقف عليه فيام راجعته (5)اد نقلن

 .من كتبه
حيح يف الكالم (6)قال ابُن مالك   دن عىل  ،صيحالف: وهو ثابٌت بالنَّْقل الصَّ وأنشن

 :ذلك قولنهُ 
ــا لَ ـــــــيَ        اد  ــــــــٍة غَ ــــلَ ــائِ ــا ُربَّ قَ ـــيَ   هْ ـــــاِويَ ــعَ ـَف أُمِّ مُ ــهْ ـ

 .ُربَّ امرأة  قائلة   :هنا حمذوٌف تقديُرهُ  وصوفن لكن قد جُياُب عن هذا بأنَّ امل
بن تقوُل  رن ُجل  يقوُل ذاكن  :واستناُد أصحاِب هذا القول إىل أنَّ العن حيث  ،ُربَّ رن

جال «ينقوُل ذاكن »الفعلن الَّذي هو  ا الكالم أنَّ هذ ظاهرُ  وكذلك هو  ،قليٌل يف الرِّ
ُجل  »و ،العامُل  جل بواسطة فأضفنا  ،معموُلهُ  «ُربَّ رن القولن الذي هو قوُل ذلك إىل الرَّ

ُجل  يقوُل ذاك :وإذا قلتن »: (7)قال سيبويهِ  ،ُربَّ  ُجل  ،ُربَّ رن فقد أضفتن القولن إىل الرَّ
وقد انتقد ابُن  .وهذا عىل معنى تقليل القول لذلك يف هذا اجلنس ،«بُربَّ 

                                                      
 .(2/438). وانظر مهع اهلوامع للسيوطي (1/548) بن عصفوررشح اجلمل ال (1)
 .(450ص: ) للمرادي اجلنى الداين، و(2/824)انظر رشح اجلزولية للشلوبي  (2)
 .(2/438)ي وطانظر مهع اهلوامع للسي (3)
 .(6ص: )رة النحاة أليب حيان تذك (4)
 .(451: للمرادي )ص اجلنى الداين (5)
 .(451ص: ) املرجع السابقانظر  (6)
 .(1/209)الكتاب لسيبويه  (7)
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اج َّ فقد  ،ُرب رجل  يقوُل ذاكقال سيبويه: إذا قلت:  :قول سيبويه فقال (1)الرسَّ
ْن تابعه عىل هذا القول ، وكذلك يقوُل من ُربَّ  :إذا قال ،أضفت القولن إىل الرجل بُِربَّ

ألنَّ اتصالن  ؛وهذا ال معنى له .ىل رجل   إقد أضافت ُربَّ الظريفن  ،رجل  ظريف
فة باملوصوف ُيغني عن اإِلضافة  .الصِّ

فهن  :قوهلم اومثُلُه أيضر  ُجل  ين مُ »فمعنى الفعل  ،مُ ُربَّ رن فهن أنه قليل يف جنس  «ين
جل مُ »فـ ،الرَّ فهن ُجل  »و ،هو العامل «ين جل  ،هو معموُلهُ  «ُربَّ رن ْهمن إىل الرَّ أضفنا الفن

ْهم هلذا اجلنس ،بَّ بواسطة رُ  ب هنا ومن  .عىل معنى تقليل الفن رن فالظَّاهُر من كالم العن
 .(2)ول ُربَّ الوصُف أنَّه ال جيُب يف معم كالم سيبويِه 

ُه ليس هذا هو املقصوُد من كالم سيبويهِ  بن إىل أنَّ هن لنوبي قد ذن بل كالُم  ،إالَّ أنَّ الشَّ
امن ا قامن من  مأضفُت  :واملعنى فيه ،سيبويِه هنا جمازٌ  من عامل ُربَّ إىل  «يقوُل ذاك»قن

ُجل بـ  ُف معها كث ؛«ُربَّ »الرَّ فة   ،ارير وذلك أنَّ عاملن ُربَّ حُيذن ويقوُم طوُل الكالم بالصِّ
: ما رأيُت رجالر  ُربَّ  :افقلتن له جميبر  ،يقوُل ذاكن  ـ مع أهنا جواٌب يف املعنى ملِنْن قالن

ُجل  يقوُل ذاك رأيتن   ،لالستغناء عنها فيام هذا الكالُم جواُبهُ  «رأيتن  »حذفتن  ثمَّ  ،رن
امن عامل ولطول هذا الكالم الذي هو جواٌب لصفة معمول ُربَّ  قن فُة من ، قامت الصِّ

ُجل  ،ُربَّ  بن سيبويِه إليها ما هو منسوٌب إىل عامِل ُربَّ من إضافته إىل الرَّ فنسن
هُ  امن قن ْت من  .(3)بالواسطة ملنَّا قامن

ُل بينها وبينه بفاصل   ومن خصائص جمرور ُربَّ إذا كان اسامر  :اي  اثن ُه ال ُيفصن ا  ،أنَّ أمَّ
اءن من فنْصل باجل اُس (4)قال أبو حيَّان .ارِّ واملجرور وبالظَّْرف فرضورةٌ ما جن : وال ُيقن

ُه عيلُّ بُن املبارك الكويفُّ املعروُف باألمحر .عليه  .(5)وأجازن
                                                      

 .(1/418) البن الرساج األصول (1)
 .(2/824) لألبذي انظر رشح اجلزولية (2)
 .(454 :ص)ربيل لإل دب. جواهر األ(2/825) لألبذي رشح اجلزولية (3)
 .(6ص: )تذكرة النحاة أليب حيان  (4)
 .(6ص: )املرجع السابق  (5)
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 :رايبِّ جمرور ُربَّ اإلع وضعاخُتِلفن يف م :ااثلث  

روف  وأيب حيَّان - 1 فع والنَّْص (1)قال بعُضُهم كابن خن ُم عىل موضعه بالرَّ ب : حُيكن

عىل حسب العامل بعدها، وجيوز فيه النصب عىل االشتغال إذا كان العامُل قد عمل 

 .والنصب عىل املفعول ،ايف ضمري أو سببه نصبر 

اُج ومجاعةٌ   - 2 جَّ ُه يف منوضع ننْصب  دائامر  (2)وقال الزَّ  .أنَّ

اج  - 3 َّ  .: موضُع ُربَّ وما عملت فيه نصب(3)قال ابن الرسَّ

 :اإذا كان ضمري  املعمول  :ااثني  
مرُي بنكرة   ن هذا الضَّ ْكر برشط أْن ُيفنرسَّ مري قبل الذِّ جيوُز أْن تندُخلن ُربَّ عىل الضَّ

رة  منصوبة  عىل أصل التَّمييز : يأيت (5)قال ابُن مالك .أكرمُت  ُه رجالر بَّ رُ  :نحو (4)متأخِّ

ُجل   اجمرور ُربَّ نكرةر معنرى ولفظر  ُه رجالر  اأو معنرى ال لفظر  ،كُربَّ رن وُربَّ رجل   ،كُربَّ

وكذا لفظ  ،وإن كان لفظها لفظ املعرفة ،ال تدل عىل معي «ربَّهُ »فإن هاء  .وأخيه

ُجل  وأخ  لنهُ  :ناهمع وهو يف معنى نكرة ألنَّ  ،كلفظ معرفة ،أخيه  .ُربَّ رن

ها للضمري كثري يف لغة العرب مري(6)قال أبو حيَّان ،وجرُّ ها للضَّ رُّ  : وليس جن

ألنه  ابن مالك  «زاعمه»غمز أبو حيان هنا بقوله  :قلُت  .لزاعمه ابقليل خالفر 

 :قال يف األلفية

ُه فنترى       ننْزرٌ  وا ِمْن نحو ُربَّ ون ا رن  ...............ومن

لعله أراد أنه قليل  :عن قصد ابن مالك بقوله (7)وقد أجاب املرادي .أي قليٌل 
                                                      

 .(7ص: ) تذكرة النحاة أليب حيان (1)
 .(7ص: )املرجع السابق  (2)
 .(1/491) البن الرساج األصول (3)
 .(454 :ص)جواهر األدب لإلربيل  (4)
 .(2/791) لألسرتاباذي رشح الكافية الشافية (5)
 .(6 :ص)حيان ة النحاة أليب تذكر (6)
 .(2/744) للمرادي توضيح املقاصد (7)
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 :وله يف الكافيةويؤديه ق ،بالنسبة إىل الظاهر
 وربه عطبا استندر وقس       عليه إن شئت وحد عن ملبس

 .وقس عليه :فقال
دن أبو العبَّاس ثعلٌب شاهدر  مري قولن الشَّ  اوقد أنشن  :(1)عراعىل جرِّ ُربَّ للضَّ

 أَنـَْقْذُت ِمْن َعطَِبهْ  اَصدَْع َأْعظُِمِه       َورُبَُّه َعِطب   ارَأَْبُت َوِشْيك  
طنب  » :وُروي ُه عن  .(2)، عىل نية )ِمن( وهو شاذ«وُربَّ

مري  ؟أهو معرفٌة أم نكرةٌ  ،واخُتِلفن يف هذا الضَّ

. (3) ُعْصُفورخمرشيُّ وابنُ لزَّ وبه قال ا ،ا)وهم األكثرون( إىل أنَُّه نكرٌة أبدر  َذَهَب قومٌ 

ات ما يع ؛ا: وال التفاتن فيه لكونه ضمرير (4)قال املالقيُّ  رن ةإذ من املضمن ومنها  ،وُد عىل ننكِرن

ْعرفنة   ة نحو ،ما يعوُد عىل من ُجالر  :إالَّ أنَّ ما عاد عىل ننكِرن فتعريُفُه إنامَّ هو  ،فكلَّمتُهُ  رأيُت رن

ةر ال بالِعلْ  ودة خاصَّ ْن أطلق عليه معرفةر فهذا املعنى أطلنقن م، بالعن  .فاْعِرْفهُ  ،فمن

لوبيُ  مري ف (5)وفنرسَّ الشَّ ه » :قالن إهبام هذا الضَّ ِر أنْن جييءن بعد ُمفنرسِّ حقُّ املضمن

من املراُد به حي التَّلفُّظ به ُه ُعِلمن املراُد به، وليس فال يكوُن إذ ذاك مبهامر  ،فُيعلن ؛ ألنَّ

ُر مع رُ  من املراُد به عند ذْكِرهِ  ؛ كذلكبَّ املضمن ْم فُيْعلن ُه مل يتقدَّ رن ولكنَُّه يكوُن  ،ألنَّ مظهن

امر عند ذْكِرِه م ؛ ألنَّه ملا كانن  بهن لن فيه ُربَّ ُه بعُد، ولذلك جازن أن تنعمن ُ حتَّى جييء ما يفرسِّ

امر  ْم له  ،كرةنَّ من أيِّ جنس، كان أهبنمن من ال اومل خيصَّ ذاك جنسر  ،عند ذْكِرهِ  مبهن ومل يتقدَّ

ُر به افيكوُن معهودر  ،ما يعوُد عليه ومل  ،معرفةر  كأنْن يقعن عليه املعنى الَّذي كانن املضمن

 .«ايكْن فيه إالَّ اإلهباُم الذي هو أكثنُر من إهبام النَّكرات غالبر 
                                                      

 .(2/794)لألسرتاباذي انظر رشح الكافية الشافية  (1)
 .(2/743) للمرادي توضيح املقاصد (2)
 .(2/744) للمرادي ، وتوضيح املقاصد(450ص: ) للمرادي اجلنى الداين (3)
 .(268ص: للاملقي) رصف املباين (4)
 .(2/821) لألبذي زوليةح اجلرش (5)



أ.د. عبد ا� بن عمر الحاج إبراهيم ( رُبَّ )  و أحكامها في العربية
٢م

٠١
س ٨

مار
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
رة 

�خ
ى ا

ماد
 ج

العدد الخامس

٥

297

 أ.د. عبدهللا احلاج إبراهيم                                                               )ُرّب( وأحكامها يف العربية

40 

رى النَّكرة. وبه قال الفاريسُّ  رونخَ وذهَب آ ُه معرفٌة جرى جمن  .(1)إىل أنَّ

جري أمايل يف جاء امئر عىل (2)ابن الشَّ من من الضَّ : وممَّا ُقدِّ ريايفُّ : قال أبو سعيد  السِّ

ِط التَّ  ْ ُه كراٌم قوُمكن  :فسريرشن ُه ذاهبٌة فالنةٌ  ،إنَّ ُه رجالر  ،وإنَّ . وليست اهلاء بضمرِي وربَّ

ى ذكُرهُ  رن مٌ  ،يشء  جن حاق إس أشبه بإهبامه النَّكراِت. وقال أبو ،ولكنها ضمرٌي مبهن

ُه رجالر  :الزجاج ال. :معنى ربَّ جن  أقلِْل به يف الرِّ

مري، ب ل الذي خيتصُّ بالدخول عليه هو وليس كلُّ لغات ُربَّ تدخل عىل الضَّ

ُجالر  :. ومثاهلا قوُلكن (3)ُربَّ املشددة ال غري ُه رن اءين أي ُربَّ ُجل   :جن فاهلاء هنا  ،ُربَّ رن

مٌ  حيث أشبهها  ؛فهو جار  جمرى النَّكرات ،كورألنه غري عائد عىل مذ ؛ضمرٌي مبهن

ُصُّ  ،بإهبامه  .لينُخصَّ وخيُرجن من إهبامهلذا احتاج إىل تفسري  ،وكذلك النَّكراُت ال ختن

 :وَلذا الضَّمري أحكامٌ 
اُة يف تثنيته ومجعه ونن أنه ال يثنى وال جيمع ،اختلف النُّحن رن بل ُيبنى  ،فالبصيُّون ين

ر امل كَّ د وإن اختلنفن املميِّزُ فْ عىل صورة املذن ُعوُد عليه ؛رن ْرجع ين فيختلُف  ،لعدم من

ةر  اوهلذا كان ضمرير  ،باختالفه ِكرن هُ  جمهوالر  نن ُد فيه عىل التَّفسري يف اللَّفظ اآليت بعدن  ،ُيعتنمن

مري ومجعه ُجالر فُيقاُل  ،فأغنى تثنيُة التَّمييز ومجِعِه عن تثنية الضَّ  هُ وُربَّ  ،عىل رأهيم: ُربَّه رن

االر  ،يُرُجلن  أةر  ،وُربَُّه ِرجن اءر  ،وُربَُّه اْمرن  .وُربَُّه نِسن

ب واجلمعن والتَّأنيث فيه نقالر وأجاز الكوفيُّون التَّثنيةن   ، قال ابُن عصفور:(4)عن العنرن

م أجازوا ذلك قياسر   .(5)اإهنَّ

                                                      
تذكرة النحاة أليب حيان ، و(450ص: ) للمرادي اجلنى الداين، و(2/744) للمرادي توضيح املقاصد (1)

 .(6 :ص)
 .(3/47)أمايل ابن الشجري  (2)
 .(106ص: )انظر معاين احلروف املنسوب إىل الرماين  (3)
 .(2/744) راديللم اصد، وتوضيح املق(449 :ص) للمرادي اجلنى الداين (4)
 .(1/171) للمرادي ، وتوضيح املقاصد(449: )ص للمرادي انظر اجلنى الداين (5)
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بن عليه املراديُّ قائالر   .: وليس كام قال(1)وعقَّ
: وحكى الفراء التأنيث واجلمع والتثنية فيه وذلك (2)اينملبقال املالقي يف رصف ا

، وهو شاذ  فيه  .قياٌس عىل باب نِْعمن
أنَّ ابنن األنباري أجاز  (3)«رشح الكافية الشافية»وجاء عند ابن مالك  يف  :قلُت 

مري مع املميِّز يف التَّثنية واجلمع  .تطاُبقن الضَّ
مري أيضر  ُه  اومن أحكام هذا الضَّ ُب عىل ُبدَّ من تفال أنَّ ُه ُينصن سريه باسم  يأيت بعدن

هُ  ،التَّمييز رُّ وتشبيِه  ،عىل إضامرها اوربَّام جاء جمرورر  :(4)قال أبو حيَّان .وال جيوُز جن
 .ُربَّ بـ)كم(

 ؟ولكن ما العامل يف هذا املميز
ْن ننصَّ عىل هذه املسألة مري املجرور  ،مل أجد من رن عاملن مميز الضَّ كن بَّ إالَّ برُ أو ذن

نقله عن كتاب املسائل، )وأظنه كتاب  ا، فقد أورد نصر «جواهر األدب»اإلربيل يف 
ُم منه أنَّ العامل يف املميز هو ذلك الضمري املتقدم إلهبامه  املسائل لألخفش( ُيفهن

 ،ومل أقف عىل العامل يف هذا املميز إال يف املسائل» :قال ما نصه ،كالعدد افصار ناصبر 
مري إلهبامهفيها أنني  حفإنه رصَّ   ،عثرُت يف بعض مطالعايت عىل أنه منصوٌب هبذا الضَّ

( ؛كالعدد افصار ناصبر  ، وال بَّشء سوى  ؛ألنه ال ينتصُب بـ)ُربَّ ألهنا حرُف جر 
مري لعدمه ُ أْن يكونن ناصُبُه  ،الضَّ مريفيتعيَّ هُ  .الضَّ  .(5)«هذا ننصُّ

 :موضع جمرورها من اإلعراب
، وجمروره يف موضع (6)يف املعنى كام أسلفت ئد يف اإلعراب الجر زا ُربَّ حرُف 

                                                      
 .(449 :ص) للمرادي اجلنى الداين (1)
 .(191: للاملقي )ص رصف املباين (2)
 .(2/794)لألسرتاباذي  رشح الكافية الشافية (3)
 .(6ص: )رة النحاة أليب حيان تذك (4)
 .(184 :ص)ب لإلربيل جواهر األد (5)
 .(182 :)ص ي اللبيب البن هشاممغن، و(11/297)حيان  أليب انظر التذييل (6)



أ.د. عبد ا� بن عمر الحاج إبراهيم ( رُبَّ )  و أحكامها في العربية
٢م

٠١
س ٨

مار
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
رة 

�خ
ى ا

ماد
 ج

العدد الخامس

٥

299

 أ.د. عبدهللا احلاج إبراهيم                                                               )ُرّب( وأحكامها يف العربية

42 

بَّ رجل  صالح عندي، ويف موضع نصب  عىل رفع عىل االبتداء يف مثل قولك: ر
: ربَّ رجل  صالح لقيُت، ويف موِضع رفع أو جر  يف نحو  :املفعولية يف مثل قولكن

 .(1)ربَّ رجل  صالح لقيُتهُ 
وهذا رأي اإلمام أبو إسحاق الزجاج  .مررُت  بزيد   :ويف موضع جر يف قولكن 

 .(2)ومجاعة
بن قومٌ  هن نصب  ويف موضع رفع  عىل حسب العامل  إىل أنه يكون يف موضع (3)وذن

 .بعدها
ألهنا حترز معنى، والزائد ال  ؛وذهب ابن أيب الربيع إىل أنه ال يمكن جعلها زائدة

 .(4)حيرز معنى
إذا كان العامُل قد عمل يف وز فيه االشتغال أنه جيكذلك عىل  (5)ونصَّ أبو حيَّان

 .اضمريه أو سببه نصبر 
إال  امررُت بزيد  وعمرر  :وإن مل جيز ااعاة حمله كثرير : وجيوز مر(6)قال ابن هشام

 ، قال الشاعر:قليالر 
 وِسنٍّ كِسنِّيٍق سناء  وسنَّما       ذعرُت َّبدالِح اَلجري هَنوضِ 

 

                                                      
 .(182: )ص مغني اللبيب البن هشام (1)
تذكرة النحاة أليب حيان ، و(453ص: ) للمرادي اجلنى الداين، و(11/296) أليب حيان انظر التذييل (2)

 .(7ص: )
 .(7ص: )تذكرة النحاة أليب حيان ، و(11/297)حيان  أليب انظر التذييل (3)
 .(11/299)يان أليب ح التذييل (4)
 .(7ص: )تذكرة النحاة أليب حيان  (5)
  .(182: )ص مغني اللبيب البن هشام (6)
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حذف ُربَّ وبقاء عملها :سابعال بحثامل
ورة ْذُف حرِف اجلرِّ ال يكوُن إالَّ يف الرضَّ رسِّ »كام قالن ابُن جني يف ،حن

نن  عر كثريٌ  :. قال ابُن خروف(1)«اعةالصِّ  .(2)وهو يف الشِّ
 :وقد جاء حذُف حرف اجلرِّ يف العربيَّة عىل قسمي

ُلُه وهو اجلرُّ  من ُف معه عن ف وحُيذن إْن  اِصُب االسُم بعدن أْن كان جمرورر نتن في ،ِقْسٌم حُيذن
ٌض   .(3)مل يُكْن يف اللَّفظ من املحذوف ِعون

من  ُف ويبقى عن ض  وِقْسٌم حُيذن ض  أو بدون ِعون وهو املقصوُد هبذا  ،ومنه ُربَّ  ،ُلُه بِعون
 :(4) ويف ذلك يقوُل ابُن مالك   .املبحث

ْن   من ْعِوْيض  ون ْد جُينرُّ ُدْونن تن قن ـنْ         ون هن امن ون نِْصبـُُه ِحيـْنـنئـِذ  فن  ين
ُه سي دن اعر فيام أنشن بن بعد حذِف عامله قوُل الشَّ ل الذي انتصن  بويِه:فمن األوَّ

 َلْسُت ُُمِْصَيُه       َربَّ الِعَباِد إليِه الَوْجُه َوالَعَملُ  اَأْستَـْغِفُر هللا َذنـْب  
 :وقوُل جرير

ََيَر َوملَْ   َحــَرامُ  اذ  ُجوا       َكاَلُمُكــُم َعَليَّ إِ تـَُعوْ  َِتُرُّْوَن الدِّ
ر  :وقول اآلخن
ُز ََتِْدُمُه بَِلْحمٍ                  ـَذاَك َأَمانـَـَة هللِا الثَّرِْيدُ فَ       ِإَذا َما اخلُبـْ

ب ى  ؛وهذا الِقْسُم هو األكثُر يف كالم العرن ْبقن فن وين ْقون أْن حُيذن ألنَّ اجلارَّ مل ين
بن املجرورُ  ،كام قوين الفعُل ،هُ عملُ   .(5)فانتصن

ُف نادرر  ُف باطِّراد أو حُيذن  .اومن الثَّاين ما حُيذن

                                                      
 .(1/390) البن جني رس صناعة اإلعراب (1)
 .(2/654)البن خروف  رشح اجلمل (2)
 .(2/824) سرتاباذيلأل انظر رشح الكافية الشافية (3)
 .(2/823) املرجع السابق (4)
 .(2/289) للشاطبي ، واملقاصد الشافية(2/824) املرجع السابقانظر  (5)
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ُف باطِّراد  ل الذي حُيذن رر فمن األوَّ (، وهذه  اويعمُل مضمن حرُف اجلرِّ )ُربَّ

 .وسوف نتحدث عنه بمزيد تفصيل .اخصيصٌة له ال تكوُن يف غريه إالَّ نادرر 

ُف ويعمل مض ومن الثَّاين الذي  :انادرر  ارر من حُيذن

ْت يف قول رؤبةن  ،«الباءُ » -1 ،  :ملنَّا ُسئلن وقد ُأضِمرن كيف أصبنْحتن ؟ فقال: خري 

 .خري  ب :والتَّقديرُ 

كنى سيبويه  ،وكذلك ُأضِمرت الباُء بعد إنْ   :قولكن  اومن ذلك أيضر »: (1) حن

ُجل  صالح  وإالَّ صاحلر  كأنه ،افطاحلر  اإالَّ صاحلر  :من يقولومن العرب  ،فطالٌح  امررُت برن

بن . «افقد مررت به أو لقيتُُه طاحلر  ايقول: إالَّ يكن صاحلر   .عىل احلال «اطاحلر »فنصن

إالَّ أكْن  :عىل ،إالَّ صالح  فطالح   :وزعم يونس أن من العرب من يقول» :قال

د إْن ال ألنك تضمر بع ؛وهذا قبيٌح ضعيٌف » :قال سيبويه .«مررُت بصالح  فبطالح  

 ،فطالٌح  اإن ال يكن صاحلر  :ذف غري الذي تضمر بعد إْن ال يف قولكفيه حآخر  فعالر 

، لكنهم مل  ،ا ذكروه يف أول كالمهم شبهوه بغريه من الفعلوال جيوز أن تضمر اجلارَّ

 :وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت ُربَّ ونحوها يف قوهلم

 «وبلدة ليس ِبا أنيس

لن سيبويه إضامرن هذه الباء بعد إْن  »: (2)عىل كالم سيبويه اقال ابن مالك معلقر  عن جن

لن من إضامر ُربَّ بعد الواو  .«ارِّ يف هذا النوع غرُي قبيح فُعِلمن أنَّ إضامرن اجل ،أسهن

ْرُف اجلرِّ الالَُّم بعد  ،هلل أبوكن  :أي ،الِه أبوك :يف قوهلم « الالَّمُ  »و - 2 فُحِذفن حن

ْذِف الم التَّعر ادٌة بد ،يفحن رِّ االسموهي ُمرن ُة يف الِه فاُء  ،ليل جن والالَُّم املوُجودن

 .(3)للمربد االكلمة بدليل فتحها خالفر 
                                                      

 .(263ـ  1/262) الكتاب لسيبويه (1)

 .(2/827) لألسرتاباذي رشح الكافية الشافية (2)

 .(1/411) رشح ابن القواس (3)
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ر   «كم»بعدن  «نمِ »و -3 ْرُف جن ِط أْن يندُخلن عليها حن ْ  :،كقولك(1)االستفهامية برشن
ْم ِجْزع  بيُتكن مبني  ؟ فاجلرُّ هنا بـ ةر  «ِمن»عىل كن رن ْرِف سن بحذفه وجوُد آنن  وقد ،ُمْضمن حن

ابق اء واجلامعة(2)اجلر  السَّ ُب سيبويِه واخلليِل والفرَّ ذهن  .(3). هذا من
؟  :وسألتُُه )يعني اخلليل( عن قوله :(4)الكتابقال يف  ْم ِجْذع  بيُتك مبني  ىلن كن عن

ِة النَّاس ،القياُس النَّْصُب  :فقال ُم أرادوا معنـــى .وهو قوُل عامَّ وا فإهنَّ رُّ ا الذين جن  فأمَّ
فوهـا هاهنا ختفيفر  ،«ِمنْ » ذن ان اولكنَُّهم حن  .منها اعوضر  «عىل»وصارت  ،عىل اللِّسن

جاجيُّ يف ونصَّ   ،عىل أنَّ ذلك ال خالف فيه بي النحويي أمجعي «اجلمل»الزَّ
ا وإن كانت حروُف اخلفض وإنام جاز إضامُر )ِمن( هاهن»: (5)ونسبه إىل سيبويه فقال

ر األنه قد ُعر ؛ال ُتضمن ُثرن استعامهُلا فيه ،ف موضُعهن كام  ،فجاز إضامُرها لذلك ،وكن
 .«وال خالف يف هذا بي النحويي أمجعي :قال سيبويهِ  .أضمروا ُربَّ 

ح املربد حيث  :قلتُ  ولكن إجازُة البصيي هلذا األمر هو عىل قبح  كام رصَّ
فإذا مل يدخلها ؟ عىل كم جذع  ؟ وبكم رجل   :يون جييزون عىل قبحوالبص»: (6)قال

حروف وليس إضامر ِمْن مع  .حرُف اخلفض فال اختالف يف أنه ال جيوُز اإلضامرُ 
ة منن أجازه ،وإنام إجازته عىل بعد ،بحسن وال قوي اخلفض  .«وما ذكرُت لك ُحجَّ

من ابُن بابشاذ عن ْذهبن املحقِّ  (7)وزن بن إليه  ،قيأنَّ هذا ليس من بن إىل ما ذهن وذهن
اُج من جَّ ا الزَّ ْفُسهن  :(8)«رشحه عىل اجلمل»قالن يف  ،قبُل وهو القول بأنَّ اجلار هو كم نن

                                                      
 .(135ص: ) للزجاجي انظر اجلمل (1)
 .(2/653) البن خروف ح اجلملرش (2)
 .(4/79) طيلسيومهع اهلوامع ل (3)
 .(2/160)الكتاب لسيبويه  (4)
 .(135ص: ) للزجاجي اجلمل (5)
 .(57ـ  3/56)املقتضب للمربد  (6)
 .(2/825) لألسرتاباذي ، ورشح الكافية الشافية(2/654)انظر رشح اجلمل البن خروف  (7)
 سالة دكتوراه(.)ر (1/239)بابشاذ رشح اجلمل البن  (8)
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.. وليس يف حكاية اخلليل: عىل كم .واجلرُّ بنفس كم ،ن حروف اجلرِّ ال تضمرأل»
 .«ألن اجلرَّ حيتمل أن يكون باإلضافة ؛جذع بنيتن دليٌل له

دَّ  ُروف  األندليسُّ ورن دن كالمن  (1)عليه ابُن خن وإضامُر  ،قوُلُه فاسدٌ » :ُه قائالر وأفسن
اجن  جَّ هُ احلْرِف ننص  من مجيعهم إالَّ الزَّ ْحدن  .«ون

اس :قلتُ  كنى ابُن النَّحَّ ُل اخلفضن  (2)حن ُه كان جيعن اج أنَّ جَّ عن شيخه أيب إسحاقن الزَّ
ا «كم»بـ ْفِسهن ِذُف شيئر  ،نن ُيوطيُّ إليه أنَّ اجلرَّ بإض :لُت ق .اوال حين بن السُّ افة كم ال ونسن

ُم من نصه(3)بإضامر ِمن ُه معلقر فقد نقل عنه ابُن سيده ق ،، وهذا الذي ُيفهن عىل  اولن
رُ  ؛هذا التَّقديُر عندي خطأٌ » :إضامر ِمن إال أنه جيوز  ،ألنَّ حروفن اخلفض ال ُتضمن

رن  أال  ،م يف االستفهام كام خُيفنُض هبا يف اخلربوهو أن خُيفنضن بك ،اخلفُض عىل وجه آخن
ُض فكذلك  ،ترى أهنم قد أجازوا النصبن هبا يف اخلرب عىل التشبيه هلا باالستفهام خُيفن

 .(4)«باخلرب اهبا يف االستفهام تشبيهر 
اُج هو اختيار أيب عيل الفاريس جَّ وحُيكنى عن  ،كام نقل أنَّ هذا الذي ذهب إليه الزَّ

ال ،هشام الكويفِّ   .وأيب عبد اهلل الطُّون
حن أبو عيل الفاريسُّ يف )املسائل املنثورة( بأن اخلفض هو بإضامر صــــــــــ :قلُت  رَّ

؟ ألنكن أضمرتن ِمن بعد كم إذا بكم رجل  مررتن  :وذلك قولك»: (5)قـــــال )ِمن(
 .«كان يف الكالم داللة عىل إضامرها وهي الباءُ 

من  وله مع ذلك وجهٌ »: (6)ذا القول ورضاه عنه فقالن وأبدى ابُن سيده تأييده هل
يئي املختِلفني إذا كا ؛القياس والعادة يف االستعامل نت بينهام رشكٌة يف بعض ألنَّ الشَّ

                                                      
 .(2/654)شاذ باباجلمل البن  رشح (1)
 .(2/655) ، ورشح اجلمل البن خروف(239ص: )انظر روايته يف إصالح اخللل البن سيده  (2)
 .(4/79) مهع اهلوامع للسيوطي (3)
 .(239ص: )إصالح اخللل البن سيده  (4)
 .(86ص: ) للفاريس املسائل املنثورة (5)
 .(240ص: ) ن سيدهالب خلللإصالح ا (6)
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كحملهم اسمن الفاعل ،وذلك كثرٌي يف العربية ،أحواهلام فربام مُحِلن بعضها عىل بعض
فِة املشبَّهة يف أن أضافوه إىل ما  .. وأمثاُل هذا كثرٌي يف .فيه األلف والالمعىل الصِّ

 .«بيةالعر
ُروف  معلقر  نا بمنزلة  ؛اخلفُض هبا وال ُيْمِكنُ  » :(1)عىل هذا النَّقل اقالن ابُن خن ألهنَّ

هُ  نِْصُب ما بعدن  .«فكذلك ما مُحِلن عليه وُجِعلن بمنزلته ،وال جيوُز فيه اخلفُض  ،عدد  ين
م حرف جر : بأهنم حي(2)وعلَّل األبَّذيُّ   ،خفضوا بعدها مل خيفضوا إال بعد تقدُّ

 .فكوهنم مل يتعدوا هذا دليل لقول اجلامعة
ننعن اجلرَّ يف مميز كم االستفهامية  (3)«اهلمع»ونقل السيوطي يف  :قلُت  ْن من أن هناك من

 .اومنهم من أجازه مطلقر  ،امطلقر 
و ،وآهللِ ،هاهللِ :كقوهلم ،يف القسم «الواوُ  » - 4 ضوا  ،ألن األصل: واهلل ؛اجرُّ فعوَّ

الن ) :اىلومجاعٌة قوله تع  (5)ومنه قراءة عيل بن أيب طالب :ل، قي(4)عن الواو ها ون
ةر  ادن هن . وجرُّ لفِظ اجلاللة فيه خالٌف بي  [2:ائدة]امل (آهللننْكُتُم شن بالتنوين واملد واجلرِّ

 .(6)أم بالعوض ،النَّْحويِّي أهو بالواو املحذوفة
إن كان احلذف بال  اويكون ضعيفر  ،ذا احلذف يكاد خيتص بلفظ اجلاللةوه
 .(7)وبغري ضعف إن كان بعوض   ،عوض
 :يف مثل قول الشاعر «على» - 5

 وََكرِْْيٍَة ِمْن آِل قَـْيِس أَِلْفُتُه       َحَّتَّ تـََبذََّخ فَارْتـََقى اأَلْعاَلمِ 
                                                      

 .(2/655)روف البن خح اجلمل رش (1)
 .(80ـ  4/79) مهع اهلوامع للسيوطي (2)
 .(4/79)املرجع السابق  (3)
 .(5/262)البن يعيش  رشح املفصل، و(499 )ص: انظر الكتاب لسيبويه (4)
 .(1/212) البن جني انظر املحتسب (5)
 .(824ـ  2/823) اباذيلألسرت انظر رشح الكافية الشافية (6)
 .(861ـ  2/086)املرجع السابق  انظر (7)
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 .(1)دليلها دون وأبقى عمل ،«إىل»فحذف  ،أراد إىل األعالم
 :د، وقد أشار إليه بقولهمن املطر وهذه املواضع عند ابن مالك 

ى ُربَّ لدى     ا   وقند جُينرُّ بِسون ى ُمطِّردن ذف  وبنعُضُه ُيرن  حن
ْرٌف من ُحُروف اجلرِّ العوامل ا ُربَّ فحن رر  ،أمَّ  ،وهو الغالُب فيه ،اويعمُل اجلرَّ ُمظهن

رِّ والتَّنكري عليهعُمولِ لداللة من  اوقد يعمُل حمذوفر   .ِه الالَّزم للجن
ا أحُد حروف العطف وال تنعمن  هن ط أْن يسبِقن ْ الواو  :الثَّالثةُل عند احلذف إالَّ برشن
ا بعد الواو كثريٌ  ،والفاء وبل  .(2)وبعد الفاء وبل قليٌل  ،وحذُفهن

 :ؤبةن وقوُل ر ،بل دار  لألحبَِّة عرفُتها :قوُلكن  فمثاُل احلَْذِف بعد َبلْ 
ــاِج قَ بَ   َتُمهْ ــل بلــــٍد ملُء الِفَجــــ

رو  :قوُل اآلخن
 ابْ ــَبْل بـَلَـــٍد ذي ُصُعــــــٍد وَأْصبَ 

ر .ُربَّ بلد   :أي  :وقوُل اآلخن
َهاَء َكَظْهِر اجَلَحَفتْ                            َبْل َجوِز تـَيـْ

 .ُربَّ جوز تيهاءن  :أي
 :يسقوُل امرئ الق ومثاُل احلذف بعد الفاء

َلى قَ   فَأَلْـَهـْيـتُـَهـا َعْن ِذي تَـَمــــائِِم ُمْغَيلِ         اْد َطَرْقُت وُمْرِضع  َفمثِلِك ُحبـْ
قروم   بِّيِّ وقوُل ربيعةن بِن من  :الضَّ

 ـابَيَكـــــــاُد َعلَـــــــيَّ يَلتَـِهـــُب التِـهَ       ِإْن أهِلْك فَـــــــذي َحنَـــــــٍق َلظَاُه    َ و   
ِل اهلُذن   :يلِّ وقوُل املتنننخَّ

ــنَّ أَُمْيــإمَّـا تـُعْ ــــفَ        ــاطِ ــِك الُوَشاُة أولوا النِّيَـويـَْنزِْعـ      ـــنِّـي    ـــَم عَ ـــِرَضــــــ
ــْوُت ِِبِــــــــنَّ ِعنْيٍ           الّرََِيطِ نـََواِعـــــــَم يف البُـُروِد ويف       َفُحوٍر َقْد ََلَــــــ

                                                      
 .(2/824) لألسرتاباذي انظر رشح الكافية الشافية (1)
 .(2/291) للشاطبي ، واملقاصد الشافية(2/821) املرجع السابقانظر  (2)
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: و ومثاُل احلذف بعد الواو ، وقوُل امرئ القيس:كتاب  قوُلكن   حفظُتُه يف ليلة 
ـــَواعِ    اَلُـُمـــوِم ليـَبـْـتـَِليَولَيٍل َكَموِج الَبْحِر َأْرَخى ُسُدوَلُه       َعَليَّ أبَنـْـ

 :وقوُل رؤبةن  .وُربَّ ليل   ،وُربَّ كتاب   :أي
 اِوي املْخرَتَقْ َوقَاِتِِ اأَلْعَماِق خَ 

 :اوقوُلُه أيضر 
 ـٍد َعاميَـــــــــــــــــــــٍة أعماُؤهُ ــــوبـَلَـــــــ
ر أنشده أبو عيل  :(1)وقوُل اآلخن

ــَؤزَّرِ َوبَـلَـــــــــــــــــــــٍد بِـآ ــــــــــــــِه ُمــ  لِــــ
ر  :وقول اآلخن

تُـــــــــــــــُه يف املََغا  رِ وَسٍِب َقْد َحَويـْ
خ امَّ  :وقول الشَّ
ـــــى نَـعـَاُمـَهــا       َكَمْشِي النََّصاَرى يف ِخَفاِف الرَيَْنَدجِ ـــوَدوِّيَــّـــــــٍة قَـفْ   ــــــــــــــٍر َِتَشَّ
ر  :أنشده سيبويه وقول اآلخن

 َوبـَْلـــــــَدٍة لَْيَس ِِبَـــــــــــــــا أَنِْيسُ 
 ــــُر َوِإالَّ الِعْيسُ إالَّ اليَـَعاِفْيـــــــــــ

 .وهو كثريٌ 
وكثرته بعد  ،مُة ابُن مالك  فيام اشُتهر من قلَّة احلذف بعد الفاء وبلالعالَّ وقد خالف 

جُينرُّ بُربَّ حمذوفةر بعد الفاء  » :(2)ال يف التَّسهيلق ،افجعل احلذفن بعد الفاء كثرير  ،الواو
د أقلومع ا ،وبعد بل أقل ،وبعد الواو أكثر ،اكثرير  رُّ رشح الكافية »مع أنه نصَّ يف  ،«لتَّجن
 .دون التعرض ألختيها الفاء وبل ،عىل كثرة احلذف مع اجلرِّ بعد الواو (3)«شافيةال

                                                      
 .(1/49) للفاريس كتاب الشعر (1)
 .(3/186) ر رشحه. وانظ(148 ص:) وائد البن مالكتسهيل الف (2)
 .(2/218)لألسرتاباذي  رشح الكافية الشافية (3)
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 ؛فيه نظرٌ » :(1)فقال «ابَّ حمذوفةر بعد الفاء كثرير رُّ برُ جُين  » :وعلَّقن املرادي عىل قوله
 .«م، ولعلَّه أراد بالنِّسبة إىل بلكام قال بعُضهُ ،ألنه مل يرْد  إالَّ يف بيتني

ُه نصَّ ُيفهن  :قلُت  ُم من كالمه يف األلفيَّة أنه يقول بقلَّة احلذف بعد الفاء وبل؛ ألنَّ
 :لهعىل أنَّ احلذفن شاعن بعد الواو بقو

ْل  من اعن ذا العن ْت بعدن بل       والفا وبعدن الواو شن  وُحذفت ُربَّ فجرَّ
 .د غريها من األحرف الثَّالثةفاقتَض ذلك أنه مل يِشْع بع

ُل حمذوف ُجل  لقيتُهُ  :فال يقاُل  ، مع غري تلك األحرف الثَّالثةةر وال تعمن أو  :وال ،ثمَّ رن
ُجل  لقيتُهُ  ُل  اوكذلك أيضر  .رن ا عاطٌف ال تعمن هن من ُجل   :فال يقاُل  ،حمذوفةر دون أْن يتقدَّ رن

لك فشاذ  نادٌر ال ُيْعتندُّ بمثله يف وما جاء من ذ ،ُربَّ رجل  لقيُتهُ  :تريدُ  ،لقيُتهُ 
 :(3)،كقول مجيل(2)القياس

 ْه      ِكْدُت َأْقِضي احلَياَة ِمْن َجَلِلهْ ــــلِ ـــَرْســـِم َدار َوقَـْفُت يف طَلَ 
؟ ومثله يف غري ُربَّ قوُل رؤبةن وقيلن له: كيفن أصبحتن  .ْسِم دار  أراد: ُربَّ رن 

 .أو عىل خري ،خرييريد ب .خري  عافاكن اهلل :فقال
ْذِف غريها  ا اطِّراُد حن ْذِف  من حروفأمَّ اجلرِّ مع بقاء اجلرِّ فهو قليٌل يف مقابل حن

 ،م وجود الباء)املنصوِب( عىل توهُّ ومن ذلك جرُّ املعطوف عىل خرب ليس ،ُربَّ 
: ليس زيٌد قائامر  ، التقدير كقولكن وكذلك جرُّ مميِّز كم يف  ،وال بقاعد   :وال قاعد 

، التقدير :لكن قو ، وغ :بكم درهم  ا من األ هاريبكم من درهم  هن رن كن ماكن التي ذن
ْع إليها اطبيُّ يف املقاصد الشافية فلريجن  .(4)الشَّ

                                                      
 .(2/777) للمرادي . وانظر توضيح املقاصد(455ص: ) للمرادي اجلنى الداين (1)
 .(8ص: )انظر تذكرة النحاة أليب حيان  (2)
 ن يعيشالب رشح املفصل، و(1/285) جني البن واخلصائص، (1/149البن جني )انظر رس الصناعة  (3)

خزانة األدب ، و(232ص: ) للاملقي باينرصف امل، و(129ص: )ي اللبيب البن هشام مغن، و(8/52)
 .(4/199) للبغدادي

 .(301ـ  2/296) للشاطبي انظر املقاصد الشافية (4)
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 :َعَمِلَها( اختَـَلَف النَّْحويُّوَن فيها وهذه املسألُة )أعين َحْذَف ُربَّ وبقاءَ 
بن البصيُّونن وعىل رأسهم أبو عيل   هن  ،حتذف بعد الفاء والواو وبل إىل أهنا (1)فنذن

ا، و ُلهن رر  :قالواويبقى عمن ه ؛اجاز إعامُل اجلارِّ ُمْضمن دَّ سن دَّ من  .ألنَّ اللفظن بالواو سن

 .الفاُء وبل، وأمثلتها كثريةٌ  اوكالواو أيضر 

ُد من البصيِّي بن الُكوفيُّونن ووافقهم املربِّ هن ،  (2)وذن رةر ُل ُمضمن إىل أنَّ ُربَّ ال تنعمن

ضن عنها الواوُ وأهن ِملن  ،من ُربَّ  اه صار عوضر ألن ؛ُل وهي العام ،ا إذا ُحِذفنت ُعوِّ فعن

ُه بُحْكم نيابته عنه لن من م كام عملْت مهزُة االستفهام وحرُف التَّنبيه اجلرَّ يف ،عن سن القن

نَّ  :بحكم النِّيابة عن واوه نحو تننْطنِلقن  .والها اهلل ذا ،آهللِ لن

نا إذا وا بأنَّ يقُع إالَّ بعد  اطُف الوالع ،مل نحكم بأنَّ اجلرَّ للواو كانت عاطفةر  واحتجُّ

عر أر ُمْبتندن ما تقُع  اوهذه الواُو كثرير  ،معطوف  عليه اعر،هبا يف الشِّ  :كام يف قول الشَّ

 ــــٍد َعاميَــــــــــــــٍة أعماُؤهُ وبـَلَـ
ر أنشده أبو عيل  :(3)وقول اآلخن

ــَؤزَّرِ َوبَـلَــٍد بِـآلِــــــــ  ـــــــــِه ُمــــــــ
ر  :وقول اآلخن

 َقْد َحَويـُْتُه يف املَغَارِ وَسٍِب 
ر  :وقول اآلخن

ــــــــــٍة قَ ــــوَدوِّيَــّ      ْشِي النََّصاَرى يف ِخَفاِف األرَْنَدجِ ـى نَـعـَاُمـَهـــا       َكمَ ـْفـــٍر َِتَشَّ
( لتمحَّ  ْمننا بأنَّ اجلرَّ لـ)ُربَّ كن ت الواُو للعطف ابتداءر فلو حن  والعطُف ال يقعُ  ،ضن

                                                      
 .(2/777) للمرادي ، وتوضيح املقاصد(1/50)للفاريس  انظر رأيه يف كتاب الشعر (1)
 نى الدايناجلو، (2/821) لألسرتاباذي لكافية الشافية، ورشح ا(2/134)شجري انظر أمايل ابن ال (2)

، (8ص: )تذكرة النحاة أليب حيان ، و(2/777) للمرادي ، وتوضيح املقاصد(154ص: ) للمرادي
 .(473: )ص مغني اللبيب البن هشامو

 .(1/49) للفاريس كتاب الشعر (3)
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 .ال بُربَّ املحذوفةفاجلرُّ هبا  ،تداءر اب
دُ   :كقوله،عىل هذا الرأي بافتتاح القصائد هبا (1)وقد استدلَّ املربِّ

 اِوي املْخرَتَقْ َوقَاِتِِ اأَلْعَماِق خَ 
ا ابِق ذكُرهن  .وكاألبيات السَّ

 :عىل ذلك من أوجه   وُردَّ 

ا عن أنَّ  :أوَلا ا يف أوائِل القصائد ال خُيِرُجهن هن ةن هلم يف فال  ،كوهنا عاطفةر  وقوعن ُحجَّ

اعر شيئر  هلا اذلك إلمكان إْسقاِط الشَّ ْفِسِه  ،من أوِّ ا عىل بعض ما يف نن ْطِفهن وإلمكان عن

ر من كالم دَّ  .(2)ولذلك ال جيوز ُدُخوُل واو العطف عليها ،ُمقن

ْت رُ  :اثنيها رن بن أضمن طأنَّ العرن اعركام يف قول ال،بَّ بعد الفاء يف جواب الرشَّ  :شَّ

 َفذي َحَنٍق َلظَاُه       َيَكاُد َعَليَّ يَلتَـِهـُب التِـَهـاب فإْن أهِلكْ 
د الفا ،افام بعد الفاء جاء جمرورر  ةر يف يشء  من كالمهم كام قال ابُن ومل ُتوجن ُء جارَّ

جري ننق   :التَّقديرُ ؛ لذلك كان ال بدَّ من أْن يكون (3)الشَّ  .وفنُربَّ ُحور   ،فُربَّ ذي حن

 .وال فرقن  ،فكذلك بعد الواو ،ُربَّ مضمرةر بعد الفاءوكام كان اجلرُّ ب

ْعل اجلرِّ هنا للفاء نف وجعل هذا املوضع  ،سهاوقد ذهبن بعُض النَّْحويِّين إىل جن

ه فاءن ُربَّ  مستقالر  ِقْسامر  ةر وسامَّ ا (4)من أقسامها تكوُن فيه جارَّ هن ُع بعدن ، وهي التي يقن

، كالبيت ا ابقاجلرُّ  :القيس وكقول امرئ ،لسَّ

َلى َقْد َطَرْقُت وُمْرِضع    فَأَلْـَهـْيـتُـَهـا َعْن ِذي تَـَمـــائِِم ُمْغَيلِ        اَفمثِلِك ُحبـْ
ل اهلذيلِّ   :وقول املتنخِّ

                                                      
 .(473: )ص غني اللبيب البن هشامم، و(154ص: ) للمرادي ى الدايناجلن (1)
 للشاطبي ، واملقاصد الشافية(8ص: )تذكرة النحاة أليب حيان ، و(155 ص:) للمرادي اجلنى الداين (2)

(2/293). 
 .(1/218)أمايل ابن الشجري  (3)
 .(75ص: ) للمرادي اجلنى الداين، و(450ص: ) للاملقي انظر رصف املباين (4)
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 اطِ ويـَْنزِْعِك الُوَشاُة أولوا النِّيَـــ      ـــَم َعـــــنِّـي ــنَّ أَُمْيــــــا تـُْعـــِرضَ فَـإمَّ   
 َواِعَم يف البُـُروِد ويف الّرََِيطِ ـــنَ      ِِبِــــــــنَّ ِعنْيٍ    ُحوٍر َقْد ََلَـْوتُ ـفَ   

ة  عىل مثلهاوهذه يف احلقيقة الفاُء السببيَُّة العاط ٌة بعدها كام  ،فُة جلُملن رن وُربَّ مضمن

ْت بعد الواو و ذيل كام يف بيت اهل،أو هي واقعة يف جواب الرشط ،بلُأضِمرن

ابق  .(1)السَّ

 .(2)فال معنى لنسبتها إليها ،والفاُء ليست بمعنى ُربَّ  :قال املالقيُّ 

 .(3)اجلرِّ بُربَّ ال بالفاء وقد حكى ابُن عصفور وابُن مالك  االتِّفاقن عىل أنَّ  :قلُت 

ْت ُربَّ بع :اثلثها رن بن قد أضمن رن ، كام احيث جاء اللَّْفُظ بعدها جمرورر  ،د بلأنَّ العن

 : قول رؤبةن يف

  الِفـَجــاِج قَـَتُمهْ َبْل بـَلَــٍد ِمْلءُ 
ر  :وقول اآلخن

 َبْل بـَلَــــــــٍد ذي ُصـُعـــٍد وَأْصَبابْ 
 :وقول اآلخر

 َهاَء َكَظْهِر اجَلَحَفتْ َبْل َجوِز تـَيْـ 
 ،حرفن جر  للنَّكرة بمنزلة ُربَّ تكوُن من أنَّ )بل(  (4)وال التفاتن ملا نقله بعُضُهم

ْرنناه وقد ا كن  :(5)وبقول لبيد ،من األشعارستشهدوا لذلك ببعض ما ذن

 ــبَـاِإَذا َخَبا ثَــقَ  اي  ــــَبْل َمْن رَأى الََبَْق ِبتُّ َأرقـُُبُه       يـُْزِجي َحـبِـ
                                                      

 .(75ص: ) ديللمرا اجلنى الداين (1)
 .(450ص: ) للاملقي ينرصف املبا (2)
 اجلنى الداين، و(2/821) لألسرتاباذي ، ورشح الكافية الشافية(148ص: ) بن مالكئد التسهيل الفوا (3)

 .(2/777) للمرادي ، وتوضيح املقاصد(154، 76ص: ) للمرادي
 .(237 ص:) للمرادي اجلنى الداين، و(232ص: ) للاملقي باينرصف امل)قعط(، و للصغاين لعبابانظر ا (4)
 .(233ص: )  للاملقي ، و رصف املباين(231ص: ) للهروي األزهيةو (2/630) انظر الكتاب لسيبويه (5)
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اهد اينِّ بعدن إيراده هذا الشَّ غن ُم من كالم الصَّ  «بل بمعنى ُربَّ » :يُث قالح (1)وُيفهن

نا هي اجلارَّ   .ة ال ُربَّ أهنَّ

ِل الكالم فهي حرُف  ،بل حرُف إرضاب  واجلواُب عن ذلك بأنَّ  فإذا وقعْت يف أوَّ

ر  خمالِف  ملا هي فيه  .(2)أو حرف ابتداء ،إرضاب  عن كالم مقدَّ

ُم من هذا أْن يكونن الذي يليها  لزن لنْت  ،مبتدأر وال ين كقول أيب  ،عىل حرف   فُربامَّ دخن

يب    :(3)ُذؤن

 كالنَّـْخـِل زَيَـّنـََهـا يَـْنـٌع وِإْفَضاحُ       رِْيَك ُُحُْوَل احلَيِّ َغاِدية   َبْل َهْل أُ 
 ؟مبتدأر فكيف يكوُن 

به اعتداٌد  ا اجلرَّ هاهنا ببل( ال ننعلُم أحدر : وهذا )أي القول بأنَّ (4)قال أبو عيل  

ن أْن ي ،يقوُلهُ  ( حمذوفةر فتعيَّ   .كونن اجلرُّ بـ)ُربَّ

( ال كنى ابُن عصفور وابُن مالك  االتِّ وقد حن  :قلُت  فاقن عىل أنَّ اجلرَّ هنا بـ)ُربَّ

 .(5)كاجلرِّ بعد الفاء ،بـ)بل(

وكذلك تكوُن مع  ،هي العاطفُة باتِّفاقأنَّ هذه الواو لو جاءت مع ُربَّ ف :رابعها

ُل عن ذلك إالَّ ب ،حذفها  .(6)واألصُل عدُمهُ  ،دليلوال ُتنقن

ِة من الباء يف مل يثبت كوهُننا حرفن جر  بننْفِس أنَّ الواون  :خامسها لن ا إالَّ يف املبدن م هن سن  ،القن
                                                      

 )حجف(. للصغاين العباب (1)
 .(237ص: ) للمرادي اجلنى الداين (2)
، (11/122) البن سيده ، واملخصص(230: ص) للهروي األزهية، و(2/306)ه الكتاب لسيبوي (3)

 .(232ص: )  املقيلل رصف املباينو
 .(1/51)فاريس لل رانظر كتاب الشع (4)
للشاطبي ، واملقاصد الشافية (237ص: ) للمرادي اجلنى الداين، و(148ص: ) تسهيل الفوائد البن مالك (5)

(2/293). 
 .(2/293) للشاطبي فيةاملقاصد الشا (6)
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ْت إذ ذاك بحرف عطف  .(1)فال يثبت كوهنا حرف جر  باالحتامل ،وليسن

ُر معها :سادسها  ؛يابتها عنهاوهذا يدلُّ عىل عدم ن ،أنَّ الواون جتتمُع مع ُربَّ وتظهن
ا معهاألنه لو كانت نائبةر عنها ملا ج ُع  ؛از ظهوُرهن ِض ألنه ال جُيمن بي العوض واملعوَّ

من  ،منه وباهلل ألفعلننَّ عىل أن  :فال يقال ،ال جيوز اجلمُع بينها وبي الباء ،كواو القسن
م  كالباءتك  .ونن الواو حرفن قسن

وال  ،م تننُْب عنهاـا لـهـَّذلك عىل أن دلَّ  ،واو وُربَّ ـن الـُع بيـجمـازن الـفلامَّ ج
ضن   .ْت منهاُعوِّ

اطبيُّ  بن الشَّ ِة بقوله وقد عقَّ ثمَّ ننصَّ عىل أنَّ  .وفيها نظرٌ  :عىل هذه األدلَّ
بن منها الذي يمكُن االعتامُد عليه هو ليلن األقرن ةر بعد بل الدَّ رن ومل  ،جميُء ُربَّ مضمن

ا ا ،يقُل أحٌد بأنَّ بل جترُّ  الفريقي عىل أنَّ إْن ثبتن االتَّفاُق بي  » :حيث قالن  ،لفاءُ ومثُلهن
ْذِف ُربَّ الفاء وبل ليستا  تي عند حن ْرقن بينهام وبي الواو فيه بعٌد  ،جارَّ  .(2)«فإنَّ الفن

ُه بأنَّ هذه امل ثمَّ ختنمن  وإنَّام البحُث فيها ُمْظِهٌر  ،سألة ال ثمرةن هلا يف النَّحوكالمن
ِب  ةر للُمْرتنكن كذلك فام قاله أهل البصة له  وإذا كان . األنوىل يف ضبط القواني خاصَّ

ُرون كذلك ،صحيٌح وجٌه   .واهلل أعلمُ  ،وما قاله اآلخن
 
 
 

 
 
 

                                                      
 .(2/293) املقاصد الشافية للشاطبي (1)
 .(2/294) املرجع السابق  (2)
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 حلاُق التَّاء لـ)ُربَّ( :املبحث الثامن
ْت تن ُربَّ  :. فُيقاُل (1)وللمبالغة يف معناها ،ُربَّ لتأنيثهاتنلحُق التَّاُء مفتوحةر  ، كام حلقن

تن فمامَّ جاء  .وتاآلن ،وحتي ،والتن  ،ثمـَّتن  :فقيل فيها ،آلنوا ،وحي ،وال ،ُثمَّ  يف ُثمَّ
 :قوُل رجل من بني سلول

  يـَْعِنيينَفَمَضْيُت ِثََّت قـُْلُت ال    وَلَقـْد َأُمــرُّ على اللَّئيم َيُسبُـّين    
 :وقول األعشى

 ِكْن َســَيْجزِيين اإللَُه فَـيُـْعِقَباَولَ     الَ ََتُْزوَنين ِعْنَد َذاُكُم     مَّتَ ـُــ ث          
الن بعُضُهم . [3:سورة ص] ﴾ ٹ  ٹ  ٿ ﴿ :ويف )الت( جاء قوُلُه تعاىل إنَّ  :وقن

ٌة بـ )حي( ال بـ)ال(  أي قن نناص   :التَّاءن ُملحن من حديث يف البخاري . و(2)وال حتين من
 .(3)اذهب هبذا اآلن معك :اجرين()باب مناقب امله
 :ة السعدي يف )حتي(وقال أبو وجز

 َن زََماَن َما ِمْن ُمْطِعمِ العاطفوَن َتَِنَي ما ِمْن عاِطٍف       واملْطِعُمو 
 .اآلن :أي «اذهْب هبذا تاآلن معك » :ويف )تاآلن( ما جاء يف احلديث

)  :قوُل ابِن أمحرن  ومثال )ُربَّتن
 ْيــنـُـــــــــــُه َأْم مل تـََعارَاـــــائٍل َعنــي َحفيٍّ       َأَعاَرْت َعـورُبََّت َســــــ

ْمرةن النهشيلِّ   :وقول ضن
ــارٍَة       َشْعَواَء َكاللــْدغَـــــــــــِة ِبملِْيَسـمَمـــــ  ـاويَّ يَـا رُبَــَّتَما غَــــــــــــ
 :لةن اجلرميِّ وقول حنظ
ــرَّةُ     ــرِْيَح اللََّبْ َغبَـْقُتَك فيَها َصـــــ        ـــــةٍ ْيـلَــــــــَمـــــــا لَـرُبَــّتَ  أقـُــــــــ

رن   :وقول آخن
                                                      

  .(1/126) هشامالبن  مغني اللبيب (1)
 .(47ص: ) البن فارسالصاحبي  (2)
 .(5/98) صحيح البخاري (3)
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 ــنْ رُبََّت إْنَســاٍن َحَســـــ اب  ــــــََي َصاحِ  
 ـــَأُل َعنْ َيْسَأُل َعْنَك اليوَم َأو َتسْ  

امن  :وكام قيل تنامن  :يف تأنيثهيقال  ،ُربَّ  .(1)ُربَّ
 ذلك، فقد نص ابُن جني أما الوقوف عىل هذه التاء فقد اختلف النقل يف

أال ترى أنَّ : (2)الصناعة قوله جاء يف رس ،عىل أنه إذا ُوقف عليها ُوقف بالتَّاء ال غري
ة وعاقلة  تن عالمُة تأنيث، كام أنَّ التاء يف ُمْسِلمن عالمُة تأنيث، وقد التَّاءن يف ُربَّتن وُثمَّ

اِقلنه، ومل يبدلوا التَّاء  :ءن التأنيث يف االسم هاءر يف الوقف، فقالواأبدلوا تا ه، وعن ُمْسِلمن
علَّتن يف تن والتن ولن ُة االسم يف ُربَّت وثنمَّ ؛ ألنه ليس للحرِف قوَّ ْصل  قف  وال ون  ون

ُفُه، والفعُل أيضر   .يف هذا جار جمرى احلرف اوتصُّ
لن بعُض  قال ابن يعيش  .قوف عليها باهلاء والتاء النحاة املتأخرين جواز الووننقن

(3):  ، ، ومتحّركةن كام تلحق األسامءن وهذه التاء تلحق ُربَّ ساكنة كام تلحق األفعالن
فتقول: ُربَّْت بالسكون، وُربَّتن بالفتح. فقياُس منن أسكنها أن يقف عليها بالتاء، كام 

بنْت. وقياُس  ن يهْ من حّركها أن يقف عليها باهليقف عىل رضن  .وذنيهْ  ،اء، كام يقف عىل كن
إبدال اهلاء من تاء التأنيث االسمية املتحرك ما قبلها  :(4)الك و قال ابُن م

يف آخر االسم أعرف من سالمتها، وتاء مجع السالمة واملحمول عليه ا ا أو تقديرر لفظر 
تن   .وجهانبالعكس، ويف هيهات وأوالت والت وُربَّتن وُثمَّ

الن أنُبو يَّاوقن اْلِقيناس عىل (5)نحن أما ثمت وربت ولعلت فن اِئغ فنُيوقف : ون الت سن
قد ذهب إىِلن ذنلِك الن ون اهْلناء قن ْيِهنَّ بِالتَّاِء ون لن ن ِعنِْدي  عن األنْحسن الن ون الك قن يِف ُربَّتن ابن من

ا بِالتَّاِء كالوصل ْيهن لن ْقف عن  .اْلون
                                                      

 .(107ص: )معاين احلروف املنسوب إىل الرماين  (1)
 .(1/309)البن جني  عةرس الصنا (2)
 .(1/180) ، وانظر اللباب للعكربي(4/488)البن يعيش  ملفصلرشح ا (3)
 .(330: )ص البن مالك تسهيل الفوائد (4)
 .(3/439) مهع اهلوامع للسيوطي انظر (5)
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 )ما( بُربَّاتصال  :املبحث التاسع

( فتكفها عن العملتتصل )ما( بـ)رُ   .بَّ
وعند النَّْحويِّي منع عامل عن عمله بلحاق ما له، وهذا  ،املنع :والكفُّ يف اللُّغة

( ُيقاُل فيهالعامُل قد يكوُن  ْفع  كالفعل )قنلَّ امن  :عاملن رن لَّ وقد يكوُن عاملن نصب   ،قن
( وأخواهُتن  (وقد يكوُن عامل جر   ،اكاحلروف املشبَّهة بالفعل )إنَّ وقد أشارن  .كـ)ُربَّ

 :ولهإىل هذا ابُن ُمْعط  بق
َا       َصاَرْت َكِمْثِل ِإنَـَّما َوقَـلَّ   َماوُربَّ إْن ُكفَّْت َّبا كُرَّبَّ

) ها عن عملها غالبر  .فمن عوامل اجلرِّ )ُربَّ فُّ ( فُتكن  .(1)اتتَِّصُل )ما( بـ)ُربَّ
ها بالدُّ   : يف نوع هذه اجلملة عىل رأييواخُتِلفن  ،ُخول عىل اجلملةوختتصُّ حي كفِّ

ن  :األوَّلُ  ُب اجلمهور ،ا اجلملُة الفعليَّةُ أهنَّ  .(2)وهو مذهن
جعلوا ُربَّ مع )ما( »: (3)حيث قال يف الكتاب عىل ذلك ننصَّ سيبويِه  :قلُت 

رن بعدها الفعُل  ُربَّ  :ْن هلم سبيٌل إىليكُ ألهنم مل  ؛بمنزلة كلمة واحدة، وهيَُّؤوها لُيذكن
اوأن  ،فأحلقومها )ما( ،قلَّ يقوُل  :وال إىل ،وليق  .«للِفْعل ْخلنُصومُهن

ِب »: (4)اوقال أيضر  رن امن  وارقبني ،رين كام آتيكن انتظ :وسألُت اخلليل عن قول العن كن
ْت للفع ،أحلقكن  ن ، وُصريِّ ْرف  واحد  تنا بمنزلِة حن من أنَّ ما والكافن ُجِعلن عن كام  ،لفنزن

نت للِفْعل ُربَّ   .«امن ُصريِّ
 :نوع الفعل يف اجلملة الفعلية

ا ماض  لفظر  «ُربَّام  »وتكون   ُخول عىل مجلة  فعليَّة  فعُلهن ةر حينئذ  بالدُّ  .ومعنرى اخمتصَّ
                                                      

 .(2/774) للمرادي ، وتوضيح املقاصد(54ص: البن احلاجب )انظر الكافية  (1)
ص: ) للمرادي اجلنى الداين، و(8/30) البن يعيش رشح املفصل، و(3/114) انظر الكتاب لسيبويه (2)

456). 
 .(3/115) الكتاب لسيبويه (3)
 .(3/116)املرجع السابق  (4)
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ُل عىل حكاية احلال  ُه حُيْمن لنْت عىل ُمستنْقبنل فإنَّ اىل ،(1)فإْن دنخن  :كام يف قوله تنعن
، (2)ُل عىل معنى املاضأو حُيمن  ،[2]احلجر:﴾ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پ﴿

دُّ إىل األْصل امن وهو املاض وُيرن ل يف ُربَّ  .املستنْعمن
امن أيضر  ،اننْت ُربَّ ملِنا منَضن وملنَّا ك بن أْن تكونن ُربَّ جن فال يليها إالَّ املاض  ،كذلك اون

عن  ،من األفعال قن فنْت معناه إىل امليضِّ نحو: ُربَّ  فإْن ون ن ُقوُم بعدها الفعُل املضارُع رصن امن ين
يدٌ  :أي ،زيدٌ  امن زن امن قن فنْت معناه إىل امليضِّ  .ُربَّ ن ن  ؛وإنامَّ رصن لٌة ألهنَّ ا قبل اقرتاهنا بـ)ما( مستعمن

معنرى  وليست بناقلة  من ،و)ما( للتَّوكيد ،فاستُْصِحبن هلا ذلك بعد االقرتان ،يف امليض
 .(3)إىل معنرى

ُب الكوفيِّي إذا وليها مضارٌع  ذهن رن أبو حيَّانن يف،قبلها «كان»تقدُر ومن كن  كام ذن
 .(4)تذكرته

ا قوُلُه تنعناىل فظاهُرُه  [2]احلجر: ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پ﴿ :أمَّ
ٌل باملاض لِصدْ  وَّ ْصِد التَّقريب لُوُقوِعهِ  ،ِق املوعود بهاالستقباُل، إالَّ أنَُّه ُمؤن فُجِعلن  ،ولقن

ُه واقٌع جم  .اازر وإْن كانن غرين واقع كأنَّ
ح ألفيَّة ابن معط  »ويف  ْ اسالبن ال «رشن وَّ وهو رأُي الُكوفيِّين  -نَُّه عىل تقدير كان : أ(5)قن
امن  :واملعنى .أو عىل نيابِة املستنْقبنِل عن املاض -كام سبق ُروا ُربَّ فن دَّ الذين كن  .ون

ْضُت أقواالر  ر يف هذه اآلية حي احلديث عن متعلَّق ُربَّ  وقد استعرن  .ُأخن
ُهم محنلن اآلية عىل قول مننْ  كام يف  ،عن الفعل املستقبنل بعدهاأجازن ُوُقو عىل أنَّ بعضن

اعر  :قول الشَّ
                                                      

 .(456ص: )اهر األدب لإلربيل جو (1)
تذكرة النحاة ، و(458ـ  2/457)لألبذي  رشح اجلزولية، و(420ـ  1/419) البن الرساج انظر األصول (2)

 .(8ص: )يب حيان أل
 .(457ص: ) للمرادي يناجلنى الدا (3)
 .(8ص: )تذكرة النحاة أليب حيان  (4)
 .(1/407)لفية معط أرشح  (5)
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 رَْخِص الـبـَنَـانِ  فَِإْن أْهِلْك فَـُربَّ َفَّت  َسيَـْبِكي       َعَليَّ ُُمَضَّبٍ 
فر (1)قال ابق تكلُّ ُه عُ  ؛ا: ألنَّ يف ختريج اآلية السَّ ن باملستقبنل عن ماض  إذ مآُلُه إىل أنَّ  ،ربِّ

 .لعن املستقبن  وذلك املاض جمازٌ 
اس لن ابُن القوَّ ا عن بعضهم ننْقالر  (2)وننقن هن ةن ُوُقوع املستنْقبنل بعدن  .عن أيب عيل  إجازن

ِصحُّ  قر وعىل هذا ين  .دون تعيي ا حينئذ  ُوُقوُع الفعل بعدها ُمْطلن
ُة بإدخال :قال بعُضُهم ( عىل املستنْقبنل وقد ُأولِعنت العامَّ امن  .(3))ُربَّ

ون  :الثاين ازن بعُض العلامء كالكِسائيِّ  ،ا عىل اجلملنتنياُز ُدُخوهلجن ، وابن (4)فقد أجن
اج َّ يِّ (5)الرسَّ رْشن خمن ريِّ (7)واجلزويلِّ  ،(6)، والزَّ جن نا  (9)وابِن احلاِجِب ، (8)، وابِن الشَّ ُدُخوهلن

ُدوا عىل ذلك ببيت أيب دؤادو .عىل اجلملتي االسميَّة والفعليَّة  :استنْشهن
 املؤبَُّل ِفْيهم       َوالَعَناِجْيُج بَـْيـنَـُهنَّ املِـَهارُ ا اجلَاِمُل رَّبََّ 

جن  ،(10)وهبذا قال العنالَّمُة ابُن مالك رَّ ابق  «.. .ُربَّام اجلامُل  »بيتن أيب دؤاد  وخن السَّ
أهتا كام هيَّ  ،ُربَّ للدخول عىل اجلملة االسميَّة هيَّأْت  ،عىل أنَّ )ما( زائدٌة كافَّةٌ ذْكُرُه 

ُه الفاريسُّ وابُن عصفور عىل أنَّ )ما( نكرٌة موصوفةٌ  .عىل الفعليَّة للدخول لن  ،بينام تأوَّ
 .(11)واجلملُة صفُة )ما( ، مبتدأ حمذوف  واالسُم املرفوُع بعدها خربُ 

                                                      
 .(457ص: ) للمرادي لداينانظر اجلنى ا (1)
 .(8ص: )، وانظر تذكرة النحاة أليب حيان (1/407) رشح ألفية ابن معط (2)
 .(457ص: ) للمرادي اجلنى الداين (3)
 .(2/287) املقاصد الشافية للشاطبي (4)
 .(1/419)البن الرساج  األصول (5)
 . (456ص: ) للمرادي ى الدايناجلن، و(292ص: ) للزخمرشي املفصل (6)
 .(126ص: للشلوبي )اجلزولية  (7)
 .(2/564) البن الشجرياألمايل  (8)
 .(217: البن احلاجب )ص الكافية (9)
 .(456ص: ) للمرادي نى الداين. وانظر اجل(2/818لألسرتاباذي ) رشح الكافية الشافية (10)
 .(456ص: ) للمرادي اجلنى الداين (11)
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بن املرادي وأبو حيان ُروف  ،داملربِّ هذا الرأي إىل  (1)وقد ننسن ب عليه ابُن خن وعقَّ

ُل عليه.أيب العباس و: وكالم (2)بقوله وَّ ُه ال ُيعن  منن تابعه فيها فاسٌد، كلُّ

أي الذ :قلتُ  ُد هذا الرَّ د ما ُيؤيِّ رن يف  ،ي ُنسب إليهومل أنِجْد يف كالم املربِّ كن فقد ذن

 .(3)ة االسميةعىل األفعال، ومل يعرض للجمل «ُربامَّ »ُدُخولن  «الكامل»و «املقتضب»

بن ابُن الق اوإىل هذا أيضر  اس ذهن ْح بهوَّ ا  ؛وإْن مل يصِّ هن فِّ ثَّلن لُربَّ حي كن ُه من ألنَّ

ا إنَّ فكقوله (4)ملتني بعدها، فقالوقنلَّ وطنالَّ يف وقوع اجل ،بإنَّ وأخواهِتنا «ما»بـ : أمَّ

امن  ،[9:متحنة]امل ﴾ گ   ک  ک﴿، و[171:نساء]ال ﴾چ چ  ڃ ڃ ﴿ :تعاىل ا قلَّ وأمَّ

 :الشاعرفكقول 

 ْطَوْلِت الصُُّدوَد َوقَـلََّما       ِوَصاٌل َعَلى ُطْوِل الصُُّدْوِد َيُدْومُ َصَدْدِت َوأَ 
ا مجو هن فُفِهمن أنَّه جييز وقوع  ،ُحْكُم ُربَّ عند الكفِّ  ايعر قد نصَّ عىل أنَّ ُحكمن

امن   .اجلملتي االسمية والفعلية بعد ربَّ

ْضِع االسميَّة فإْن دخلت )ُربَّام( عىل اجلملة االسميَّة  :وقال بعضُهمُ  هو من باب ون

وِضعن الفعليَّة رضورةر   .(5)من

اس وَّ لن ابُن القن ُه ننصَّ  (6)وننقن لنوبي أنَّ ٌة  ا ناسبر عن الشَّ إىل سيبويِه عىل أنَّ ُربَّام خمتصَّ

ُخول عىل اجلملة الفعليَّةِ  .وُدُخوهُلنا عىل اجلملة ا ،بالدُّ ورةر ُ  السميَِّة يكوُن رضن

لنوبي لعلَّ ابنن  :قلتُ  ِهمن يف فهم عبارة الشَّ اس ون فهو مل ينسب إىل سيبويه إال  ،القوَّ

نا تندُخُل  مذهبه  وهو ،اختصاصن ُربَّام باجلملة الفعليَّةِ  ا قوُلُه بأهنَّ كام أسلفُت، أمَّ
                                                      

 .(8ص: )النحاة أليب حيان  ذكرةت، و(456ص: ) للمرادي دايناجلنى ال (1)
 .(1/548) البن خروف رشح اجلمل (2)
 .(1/442للمربد ) ، والكامل(54، 47/ 2) املقتضب للمربد (3)
 .(1/4407) رشح ابن القواس (4)
 .(1/407) ، ورشح ابن القواس(2/826لألبذي ) ح اجلزوليةرش (5)
 .(1/407) رشح ابن القواس (6)



أ.د. عبد ا� بن عمر الحاج إبراهيم ( رُبَّ )  و أحكامها في العربية
٢م

٠١
س ٨

مار
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
رة 

�خ
ى ا

ماد
 ج

العدد الخامس

٥

319

 أ.د. عبدهللا احلاج إبراهيم                                                               )ُرّب( وأحكامها يف العربية

62 

ْن أجاز ُدُخ  ااالسميَّة رضورةر فكانن ردًّ عىل  نا عىل اجلملنتني الفعليَِّة منه عىل من وهلن

مِ  ،ةِ واالسميَّ   :واستشهادهم عىل ذلك بقول أيب دؤاد املتقدِّ

َا اجلَاِمُل املؤبَُّل ِفْيهم       َوالَعَناِجْيُج بَ   ـْيـنَـُهنَّ امِلَهارُ رَّبَّ
 .(1)ابل هو يعتربه شاذر  .ومل ينسبه إىل سيبويه

 :بَّ منحصرٌة يف اأَلوُجه التاليةومجلة األقوال يف دخول )ما( على رُ     
ا لعدم اختصاصها، وجيوز يف ما  ، كافَّةر ونن أْن تك -1 لنهن من تندُخُل عىل ُربَّ فتُبْطُِل عن

 :بعدها حينئذ  أمران
. وهذا النَّوُع  اوقد كان ممتنعر  ،ْعالر أن يكون فِ  -أ  ُدخوهُلا عليه حي كانت عاملةر

شِ  ومنه قوُل جذيمةن  ،هو أكثر أنواعها  :األبرن
ا َأوفَـْيُت فـــــــي َعلَ   ـــــٍم       تـَْرفَـَعـــــــْن ثَويب شــــــــَمااَلتُ ــرَّبَّ

، (2)وهذا النوُع قليٌل  .عرفةٌ واملبتدأ م ،أن يرتفع ما بعدها عىل االبتداء واخلرب -ب
 :(3)ومنه قوُل أيب دؤاد

َا اجلَاِمُل املؤبَُّل ِفْيهم       َوالَعَنا  ِجْيُج بَـْيـنَــــــــُهنَّ املِـَهارُ رَّبَّ
ا عن العمل حُييُل فويُ  هن فَّ ُم من كالم بعض النُّحاة أنَّ ُدُخولن )ما( عىل ُربَّ وكن هن

ِد أمرين  :(4)معناها إىل أنحن
ُل ا  ُض من حلاق )ما( تقليُل النِّسبة نحو :ألوَّ رن امن يكوُن كذا :أْن يكونن الغن   .ُربَّ
طنا ، الغرُض من حلاقها تكثرُيهاأْن يكونن  :الثَّاين  نديِّ ء  اكقول أيب عن  :لسِّ

َا       َأقَاَم بِـِه بَـْعـَد الُوفـُـوِد ُوفـُـودُ   فَِإْن ِتُِْس َمْهُجْوَر الِفَناِء فَـُرَّبَّ
 .إنَّ معناها لتحقيق النِّسبِة الواقعِة بعدها :قال بعُضُهمو

                                                      
 .(2/825ذي )لألب انظر رشح اجلزولية (1)
 .(107ص: )معاين احلروف املنسوب إىل الرماين  (2)
 .(271ص: ) للاملقي انظر رصف املباين (3)
 .(456: ص)، وجواهر األدب لإلربيل (1/406) رشح ابن القواس (4)
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لِت:ومن .أْن تكونن نكرةر موصوفةر بمعنى يشء - 2  ه قوُل أميَّةن بن أيب الصَّ
َا تَ   َحلِّ الِعَقالِ ــــر لَــُه فَـْرَجـٌة كَ ـــ    ـ ــُه النُّفوُس ِمَن اأَلْمـْكرُ رَّبَّ

ُهُه النُُّفوُس  :أي لن الكوفيُّونن )ما( يف قوله تعاىل:  .ُربَّ يشء  تنكرن وعىل هذا تأوَّ
نا اس [2]احلجر: ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿ ٌم بمعنى يشء، عىل أهنَّ

 .(2)هي كافَّةٌ  :قال البصيُّون. يف حي (1)ابن يسعونووافقهم 
رن هلا حينئذ يف ُربَّ  ،اأْن تكونن زائدةر لغور  - 3 التي تبقى عىل عملها وهو  وال أثن
ِقيتُ اجلرُّ  امل  لن ُجل  عن امن رن : ُربَّ ْعالءن ، كقولكن ديِّ بِن رن  :ُه. ومنه قوُل عن

َا َضْربٍَة بسَ   ََنْالءِ َن ُبْصَرى وَطْعَنٍة يٍف َصِقيٍل       ُدو رَّبَّ
ة   :أي بن ْ  .(3)وهذا النَّوُع قليٌل  .ُربَّ رضن
 .(4)جاز دخوهلا عىل اجلملة االسميةأْن تكونن مصدرية عىل مذهب منن أ - 4

: ودليل زيادهتا ذكرها مع كل قال وذهب ابن خروف إىل أهنا تكون زائدة دائامر 
 «اين القرآنمع»ــعدة الذي قال يف م األخفش سعيد بن مســـ، وهذا مقتَض كالفعل

: (5)قال [2]احلجر: ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ ﴿ :يف أثناء حديثه عن قوله تعاىل
وهو الظاهر من » :(6)قال ابن خـــروف .«وأدخل مع ُربَّ )ما( لُيتكلم بالفعل بعدها»

ا ُربَّ مع )ما( وجعل»: (7)لقوله يف الكتاب عن )ما( اوذلك تفسرير  ،«كالم سيبويه
رن بعدها الفعُل بمنزلة كلمة واحدة، وهيَّؤُ  ُربَّ  :يُكْن هلم سبيٌل إىلألهنم مل  ؛وها لُيذكن

                                                      
 .(2/773للمرادي ) انظر توضيح املقاصد (1)
 .(2/565) أمايل ابن الشجري (2)
، واملقاصد الشافية (2/773للمرادي ) ، وتوضيح املقاصد(271ص:) لقيللام انظر رصف املباين (3)

 .(288/ 2للشاطبي )
 .(2/773للمرادي ) توضيح املقاصد (4)
 .(2/378) اين القرآنمع (5)
 .(1/548البن خروف ) ملرشح اجل (6)
 .(3/115) الكتاب لسيبويه (7)
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ا ،فأحلقومها )ما( ،قلَّ يقوُل  :وال إىل ،يقول  .«للِفْعل وأنْخلنُصومُهن
ِب »: (1)اوقوله أيضر  رن امن  وارقبني ،انتظرين كام آتيكن  :وسألُت اخلليل عن قول العن  كن

تنا  ،أحلقكن  من أنَّ ما والكافن ُجِعلن عن ْت للفعل، كام فنزن ن ، وُصريِّ ْرف  واحد  بمنزلِة حن
نت للِفْعل ُربَّ   .«امن ُصريِّ

 
 
 

 
 

                                                      
 .(3/116) الكتاب لسيبويه (1)
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 يف معناها أدواٌت وصيٌغ تشبه ُربَّ :املبحث العاشر
 :هناك أحرف وصيٌغ تشبه ُربَّ من حيث املعنى، أتناوهلا بإجياز فيام ييل

 :كم اخلَبية  -1
كم اخلربيُة،  -عند منن يرى أنَّ ُربَّ للتَّكثري-التَّكثري  ُربَّ يف الداللة عىليشبه 

ي ُم منهام أنَّ ُربَّ مثل كــــــم ، إلمام النحاة سيبويهواستدل منن ذهب إىل ذلك بنصَّ  ،ُيفهن
 : (1)«تابالك»ســـــيبويه يف  قال .وبام أنَّ كــــم للتَّكثري فُربَّ مثلها كذلك تفيد التَّكثري

يف اخلرب ال تعمل إال فيام تعمل فيه ُرّب، ألن املعنى واحٌد، إال أن  واعلم أن كم»
اسم، بمنزلة ِمْن. والدليل عليه أن العرب تقول: كم رجل  أفضُل كم اسٌم وُرّب غري 

 .«منك، جتعله خربن كم. أخربناه يونس عن أيب عمرو
 ،هي مثل كم :الألنَّ سيبويه ق ؛التكثري ىل أنَّ ُربَّ تفيدوهبذا استدل ابن مالك ع

 .هذا كالم سيبويه .وكم ال خالف يف أهنا تفيد التكثري
 .«ومعناها معنى ُربَّ » :عن كم (2)اوقال يف الكتاب أيضر 

 .«وال معارض له يف كتابه»: (3)عليه اقال ابن مالك معلقر  
ستدالله بصالحية كم يف : قلت: أما ا(4)عىل كالم ابن مالك اقال املراديُّ معلقر 

وقعت فيه، غري نادر، فقد أجاب الشلوبي عن ذلك بام معناه: إنَّ ملجروِر  كل موضع
ة  إىل غريه. ُربَّ يف ت لك املواضع نسبتي خمتلفتي: نسبةن كثرة  إىل املفتخر، ونسبةن قلَّ

 .القلةبَّ عىل نسبة فتارةر يأيت بلفظ كم عىل نسبِة الكثرة، وتارةر يأيت بلفظ رُ 
ا قوُلهُ  م  وال معا :وأمَّ لَّ ألنَّ سيبويه إذا تكلم يف الشواذِّ يف  ؛رض له يف كتابه فغرُي ُمسن
: وُربَّ يشء  هكذا. يريُد أنه قليٌل نادرٌ كتابه فمن ع كقوله  ،ادته يف كثري منها أن يقولن

                                                      
 .(2/161) الكتاب لسيبويه (1)
 .(2/655البن عصفور ) رشح اجلمل (2)
 .(3/178ل البن مالك )رشح التسهي (3)
 .(446: للمرادي )ص اجلنى الداين (4)
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 :يف باب ما وقد أنشد بيتن الفرزدق
 :َلُهْم َبَشرُ إْذ ُهم قُريٌش وإذ َما ِمث

ُف،  كذلك. وُربَّ يشء  هكذا. [3:ص] ﴾ٿ  ٹ  ٹ ﴿نَّ كام أ وهذا ال يكاد ُيعرن

ُم أنه :قال الشلوبي هَّ إنَّ معنى كم كمعنى ُربَّ أهنا مثلها يف  :أراد بقوله فكيف ُيتون

حن كتاب سيبويه مل  :؟ قالالكثرة، وهو يستعملها يف كالمه بضدِّ ذلك ن وكلُّ من رشن

ن أبو عيل هذا  . ُربَّ للتكثريإنَّ سيبويه أراد هبذا الكالم أنَّ حٌد منهم: يُقْل أ وقد فرسَّ

ألهنا تشارُك ُربَّ يف أهنا تقع  ؛معنى ُربَّ إنَّ معنى كم ك :املوضع فقال: إنام قال

، وأهنام ال تندخالن إالَّ عىل نكرة، وأنَّ االسم املنكورن الواقع بعدمها يدلُّ عىل اصدرر 

ىل كثري، واالسُم الواقع بعد كان االسم الواقع بعد كم يدلُّ ع واحد، وإن أكثرن من

اين وغرُيمها يف رشح هذا املوضع ُربَّ يدلُّ عىل قليل. وكذا قال ابُن درستويه والرم

 من كالم سيبويه.

ال أهنا خمتصة  ،ونص ابن خروف عىل أهنا يف شبهها بُربَّ تفيد التقليل والتكثري

 .(1)للندرةهنم جممعون عىل أنَّ كم للكثرة وأل ،ص ُربَّ بالتقليل كاختصا

 :قد - 2
 .وتكون مثل ُربَّ يف ذلك ،تأيت قد إلفادة التقليل والتكثري

 :(2)فتأيت فيه عىل رضبي ما إفادهتا التقليلأ

 .وقد جيوُد البخيُل  ،قد يصُدُق الكذوُب  :إفادة تقليل وقوع الفعل نحو -أ 

عن بعُضُهم يف إفادة قد ملعن» :الداين يف اجلنى (3)قال املرادي  ،ى التَّقليلونازن

بل لو  ،فد من قدوتقليل املعنى مل يست ،قد تدل عىل توقع الفعل مما أسند إليه :فقال
                                                      

 .(2/655خروف )بن رشح اجلمل ال (1)
 .(230ص: )لبيب البن هشام انظر مغني ال (2)
 .(259ص: ) للمرادي اجلنى الداين (3)
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ْل  ؛البخيُل جيوُد، ُفِهمن منه التَّقليُل  :قيل ألنَّ احلكمن عىل منن شأُنُه البخُل باجلود إْن مل حُيْمن

ُه يدفُع أوَّ  ؛اُم كذبر كان الكال ،عىل صدور ذلك قليالر   .لنهُ ألنَّ آخرن

 [64]النور: ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ﴿ :إفادة تقليل متعلَّقه نحو قوله تعاىل -ب 

 .أن ما أنتم عليه هو أقل معلوماته سبحانه وتعاىل :أي

 .: الظاهر أن قد يف هذه اآلية للتحقيق(1)قال املرادي

وتكون قد » :قال ،يف الكتاب (2)ـــيبويهـــفقد قاله سـ وأمَّا إفادهتا للتكثري

 :زلة ربام. وقال الشاعر اهلذيلبمن

 َأََنِمُلهُ       َكـَأنَّ أَثـَْوابَُه جُمَّْت ِبِفـْرَصادِ  اَقْد أَتْـُرُك الِقْرَن ُمْصَفر  
 .«ربام :كأنه قال

 ﴾ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ ﴿ يف قوله تعاىل: (3)كام نصَّ عليه الزخمرشيُّ 

امن نرى [441:بقرة]ال  .رؤيةومعناه تكثري ال ،، قال: أي ربَّ

 : بقول امرئ القيسكام استشهد منن قال بأنَّ قد تدلُّ عىل التكثري

 َقْد َأْشَهُد الغَارََة الشَّْعَواَء ََتِْمُليِن       َجْرَداُء َمْعُرْوقَـُة اللَّْحَينْيِ ُسـْرُحْوبُ 
 .اعة من النحويي، وقد جعلوه بمنزلة ربامذكره مج ،عنى غريب: وهو م(4)قال املراديُّ 

 :صيغ التصغري - 3
 .وإفادهتام التَّقليل هو الغالُب  ،كُربَّ  ايضر تفيد صيغ التصغري التقليل والتكثري أ

 :قال أوس بن حجر .ُرجيٌل، وُحجري :تقول

 َمـالَ  َتِكلَّ َوتـَْعـفـَُوْيَق ُجبَـْيٍل َشاِمٍخ َلْن تـََناَلُه       ِبُقنَِّتِه َحَّتَّ 
                                                      

 .(257ص: ) للمرادي اجلنى الداين (1)
 .(2/307)ب لسيبويه لكتاا (2)
 .(1/244للزخمرشي ) الكشاف (3)
 .(258: للمرادي )ص اجلنى الداين (4)
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 اخلامتة
من  وقد طفنا يف كتب النحاة واللغويي مدة ،ا قصدنا إليهاحلمد هلل الذي وفقنا إىل م

 :طواف أهم معامل هذا احلرف وهي(، وتبي لنا يف هناية هذا التبَّ الزمان مع احلرف )رُ 
 ، وفيه لغات عدة.الصدارةأن ُربَّ حرٌف ثالثي يلزم  - 1
ها أما ورود ،وهو رأي سيبويه  ،ي مجهور النحاةالتقليل يف رأ أنه يفيد - 2

 فهو وارد عىل [2]احلجر: ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿: يف قوله تعاىل
مذهب العرب يف قوهلم: لعلك ستندم عىل فعلك، وربامَّ ندم اإلنساُن عىل ما فعل، 

ونن يف تندمه، وال يق ُم موال يشكُّ  اشكوكر صدون تقليله، ولكنهم أرادوا: لو كان النَّدن
ِض تفعل هذا الفعل، ألّن حلقَّ عليك أالَّ  فيه أو كان قليالر  زونن من التَّعرُّ العقالء يتحرَّ

للغم املظنون، كام يتحّرزون من املتيقن ومن القليل منه، كام من الكثري، وكذلك 
، فباحلريِّ أن يسارعوا إليه، املعنى يف اآلية: لو كانوا يوّدون اإلسال م مرةر واحدةر

ْو كاُنوفكي ُه يف كلَّ ساعة  لن ونن  دادهتم.ا ُمْسِلِمين حكاية وف وهم ينودُّ
 امثبتر  اأهنا تتعلق بالفعل العامل فيها، وحدد بعضهم هذا الفعل بكونه ماضير  - 3

كسيبويه  كابن الرساج، ونص مجهور النحاة كأيب حيان، وأجاز بعضهم كونه حاالر 
 .أجاز بعضهم كالفاريس حذفه وذكرهو ،اوغريه عىل أن هذا الفعل يذكر غالبر 

خل عىل معرفة، وعىل األفعال، وقد يكون ورها اسم نكرة، وال تدأن جمر - 4
 .وهو يف معنى النكرة كام نص ابن مالك  اضمرير 
 .وهذا كثري يف لسان العرب ،أن ُربَّ قد حتذف ويبقى عملها - 5
( فتكفها عن العمل، وحينئذ ال أن -6 تدخل إال اجلملة  )ما( تتصل بـ)ُربَّ

ء كابن مالك وغريه دخوهلا عىل اعة، ونقل بعض العلامالفعلية كام نص سيبويه ومج
 .الفعلية واالسمية

 وصىل اهلل عيل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعي ،واهلل أعلم
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 أهم املصادر واملراجع
 ن يوســفأثــري الــدين حممــد بــ ،يسـاألندلــأليب حيـان  .ن العــربارتشـاف الضـرب مــن لسـا، 

 .م1998ـ ـ ه1418 ،انجي ـ القاهرةمكتبة اخل ،حتقيق: د. رجب عثامن حممد

 د. عبـد اهلل عمـر احلـاج  :أمحد بن احلسن بن عبد الغفار، حتقيـق ،الفاريسأليب عيل  .اإلغفـال
هــ ـ 1424 ،للـرتاث والثقافـة ـ ديب ومركـز مجعـة املاجـد ،املجمع الثقـايف ـ أبـو ظبـي ،إبراهيم
 .م2003

 أيب ســعيد، عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن  ،األنبــاريأليب الربكــات  .صـاف يف مســائل اخلـالفاإلن
م، وحتقيـق د. 1987هــ ـ 11407املكتبـة العصـية ـ صـيدا،  ،حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميـد

 .م2002، 1جودة مربوك، مكتبة اخلانجي ـ القاهرة، ط

 احلسـن بـن أمحـد بـن  ،الفـاريس عـيل أليب )شرح األبيات املشـكلة اإلعـراب(. اح الشعرإيض
 .م1987هـــ ـ 1407، 1هنــداوي، دار القلــم، طهـــ(، حتقيــق: د. حسـن 377)ت عبـد الغفــار

 .م1988هـ ـ 1408مكتبة اخلانجي ـ القاهرة  ،يوحتقيق د. حممود الطناح

 .ـ  2دار الفكـر ـ بـريوت، ط ،حممد بن يوسف أثري الدين ،األندليسأليب حيان  البحر احمليط
 .م1983هـ ـ 0314

 .ن أمحـد بـن عبيـد اهلل اإلشـبييل عبيـد اهلل بـ ،بـن أيب الربيـعال البسيط يف شرح مجل الزجاجي
ـ  1السبتي، حتقيق: أستاذنا الدكتور عياد بن عيد الثبيتـي، دار الغـرب اإلسـالمي ـ بـريوت، ط

 .م1986هـ ـ 1407

  عبـــد اهلل بـــن  ،العكـــربي أليب البقـــاء النحـــويني البصـــريني والكـــوفيني.التبيـــني عـــن مـــذاهب
هـ 1406، 1الغرب اإلسالمي ـ بريوت، طور عبد الرمحن العثيمي، دار حتقيق: الدكت ،احلسي

 .م1986ـ 

 .ــان  تــذكرة النحــاة ــأليب حي ــدين ،يسـاألندل ــري ال ــف أث ــن يوس ــد ب ــف حمم ــق: د. عفي ، حتقي
 .م1986هـ ـ 1406 ،1الرمحن، مؤسسة الرسالة، طعبد

 حتقيـق: د. حسـن  ،حممـد بـن يوسـف أثـري الـدين ،يسـاألندلـ حيـان أليب .التذييل والتكميل
 .هـ1434إشبيليا، الرياض،  دار كنوز ،هنداوي

 حممـد  :مجال الدين حممد بـن عبـد اهلل، حتقيـق ،بن مالكال .تسهيل الفوائد وتكميل املقاصـد
 .م1967هـ ـ 1387 ،دار الكاتب العريب ـ القاهرة ،كامل بركات
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 أمحـد بـن عبـد الغفـار احلسـن بـن ،الفـاريس عيلأليب  .لى كتاب سـيبويهع التعليقة للفارسي ،
 .م1991هـ ـ 1412، 1ض القوزي، طحتقيق: د. عو

 حلسن بن قاسم، حتقيق: د. عبد الـرمحن عـيل سـليامن، دار الفكـر ا ،راديملا .توضيح املقاصد
 .م2001، 1القاهرة، ط –العريب 

 حتقيــق: د. فخــر الــدين قبــاوة، حلســن بــن قاســم، ا ،راديملــا لــداين يف حــروف املعــاين.اجلـ  ا
 .م1983هـ ـ 1403ـ  2يدة ـ بريوت، طاألستاذ نديم فاضل، دار اآلفاق اجلدو

 .عيل بن حممد بن عيل، حتقيق: د. حامد أمحد نيل، مكتبة  ،اإلربيللعالء الدين  جواهر األدب
 .م1984هـ ـ 4140النهضة املصية ـ القاهرة، 

 اهلل بــن حممــد بــن عبــد  ،البطليــويسأليب حممــد  ل مــن كتــاب اجلمــل.احللــل يف إصــالح اخللــ
يد، حتقيق: سعيد ودي، منشـورات وزارة الثقافـة واإلعـالم العراقيـة ـ دار  السِّ عبد الكـريم سـعُّ

 .م1980الرشيد للنرش 

 .ـيدعبـد اهلل بـن حم ،البطليـويسأليب حممـد  احللل يف شرح أبيات اجلمل حتقيـق:  ،مـد بـن السِّ
 م.9791، 1إمام، مطبعة الدار املصية ـ القاهرة، طمصطفى د.

  حتقيق: عبد السـالم عبد القادر بن عمر ،لبغداديل .بخزانة األدب ولب لباب لسان العـر ،
 .م1989هـ ـ 1409، 3هارون، مكتبة اخلانجي ـ القاهرة، ط

 ـ عـيل النجـار، دار الكتـاب العـريب ، حتقيـق: حممـدعـثامن ،ن جنـيابـيب الفتح أل .اخلصائص 
 .م1952هـ ـ 3711بريوت، مصور عن طبعة دار الكتب املصي 

 .ــق ديــوان امــرق القــيس ــاهرة، طحتقي ــارف ـ الق ــراهيم، دار املع ــل إب ــو الفض ــد أب ـ  4: حمم
 .م1984

 .أمحد بن عـبد النور، حتقيق: د. أمحد حممـد اخلـراط،  ،لاملقيل رصف املباين يف حروف املعـاين
 .م8519هـ ـ 1405ار القلم ـ دمشق، د

 .ـ حتقيـق: د. حسـن هنـداوي، دار القلـم عـثامن،  ،ن جنيابيب الفتح أل سر صناعة اإلعـراب
 .م1985هـ ـ 1405، 1دمشق، ط

 .حتقيق: عبد العزيـز ربـاح، وأمحـد  ،عبد القادر بن عمر ،لبغداديل شرح أبيات مغين اللبيـب
 .م1979، يوسف الدقاق، دار املأمون للرتاث ـ دمشق

 احلسن بن احلسي، حتقيق: عبد الستار أمحد  ،السكريصنعة أيب سعيد  .شرح أشعار اَلـذليني
 .م1965هـ ـ 1384اج، مراجعة حممود حممد شاكر، مكتبة دار العروبة ـ فر
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 .د.عـيل  :حتقيـق ،عبـد العزيـز بـن مجعـة بـن زيـداملنوصيل  ،البن القواس شرح ألفية ابن معط
 .م1985هـ ـ 0514، 1ى الشوميل، مكتبة اخلرجيي ـ الرياض، طموس

 عبـد الـرمحن السـيد،  .د :قيـقحت ،مجال الدين حممـد بـن عبـد اهلل ،بن مالكال .شرح التسهيل
 .م1990هـ ـ 1410حممد املختون، هجر للطباعة والنرش ـ القاهرة،  ود.

 حتقيـقبـن عمـر األزدي عمـر بـن حممـد ،يب عيل الشلوبيأل .شرح املقدمة اجلزولية الكبري ، :
 .م1993هـ ـ 1413، 1ط ،ياضمكتبة الرشد ـ الر ،لعتيبيتركي بن سهو اد.

 .صـاحب  د. :حتقيـق ،عيل بن مؤمن بـن عصـفور ،اإلشبييل احلسن أليب شرح مجل الزجاجي
 .م1982هـ ـ 1402أبو جناح، وزارة األوقاف العراقية ـ بغداد، 

 .د.  :عـيل بـن حممـد بـن عـيل بـن خـروف، حتقيـق ،اإلشبييلأليب احلسن  شرح مجل الزجـاجي
 .م1999هـ ـ 1419 ،1ط ،م القرى ـ مكة املكرمةجامعة أ ،سلوى حممد عرب

 حممد بن احلسن، حتقيق د.حسن حممـد  ،األسرتاباذيلرض الدين افية ابن احلاجـب. شرح ك
هــ ـ 1414 ،1ط ،جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود ـ الريـاض ،يـاحلفظي ود. حييى بشـري مصـ

 م1993

 .د اهلل، حتقيق: د. عبد املـنعم أمحـد مجال الدين حممد بن عب ،لكبن ماال شرح الكافية الشافية
هــ ـ 1402، 1كز البحث العلمي بجامعـة أم القـرى ـ مكـة املكرمـة، طهريدي، مطبوعات مر

 .م1982

 .أيب احلسي أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا، حتقيـق: السـيد أمحـد صـقر،  ،البن فارس الصـاحِب
 .م9771ة عيسى البايب احللبي ـ القاهرة مطبع

 ــر .العــني ــد ال ـــراهيديمحن أليب عب ــدي املخز ،الـف ــق: د. مه ــد، حتقي ــن أمح ــل ب ــي، اخللي وم
 .م1988هـ ـ 1408ـ  1إبراهيم السامرائي، منشورات األعلمي للمطبوعات ـ بريوت، طود.

 .حممــد أمحــد الــدايل،  حممــد بــن يزيــد، حتقيــق: ،املــربدأليب العبــاس  الكامـل يف اللغــة واألدب
 .م1986هـ ـ 1406ـ  1ة ـ بريوت، طمؤسسة الرسال

  .ـ  3عبد السالم هارون، عامل الكتب، ط عمرو بن عثامن، حتقيق: ،بن قنرببرش  يبألالكتاب
 .م1983هـ ـ 1403

 كتاب الشعر = إيضاح الشعر. 
 .رشيـلزخمــاأليب القاســم  الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، 

بريوت بتحقيق  وطبعة دار إحياء الرتاث العريب ـ .وت، دار املعرفة ـ بريحممود ابن عمر جار اهلل
 .املهديعبد الرزاق 
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 .د.غـازي  :عبد اهلل بن احلسي، حتقيـق ،العكربيأليب البقاء  اللباب يف علل البناء واإلعراب
 1ق، طملاجد بديب، دار الفكر ـ دمشخمتار طليامت، ود. عبد اإلله نبهان، منشورات مركز مجعة ا

 .م1995هـ ـ 1416ـ 

 حتقيـق: عبـد احللـيم نعـثام ،بـن جنـيأليب الفـتح  حملتسب يف تبيني وجوه شـواذ القـراءات.ا ،
النجــار وعــيل النجــدي ناصــف وعبــد الفتــاح شــلبي، املجلــس األعــىل للشــؤون اإلســالمية ـ 

 .هـ1386القاهرة، 

 .حتقيق: رشيف النجـار، ،فاراحلسن بن أمحد بن عبدالغي ،الفارسأليب عيل  املسائل املنثورة 
 .م2004هـ ـ 1424 ،دار عامر ـ عامن

  .عيل بـن عيسـى، حتقيـق أسـتاذنا الـدكتور عبـد  ،الرمايناحلسن  املنسوب أليبمعاين احلروف
 م.1986هـ ـ 1407، 2الفتاح إسامعيل شلبي، مكتبة الطالب اجلامعي ـ مكة املكرمة، ط

 د. عبداجلليل عبـده  حتقيق: ي،إبراهيم بن الرس ،الزجاجأليب إسحاق  رابـه.معاين القرآن وإع
 .م8819هـ ـ 1408ـ  1عامل الكتب ـ بريوت، ط ،شلبي

  .األنصـاريمجال الدين عبد اهلل بـن يوسـف  ،البن هشاممغين اللبيب عن كتب األعاريـب ،
 .م1979ـ  5ط حتقيق: د.مازن املبارك، وحممد عيل محد اهلل، ومراجعة سعيد األفغاين،

 تقديم وتعليـق د.حممـد عـز  ،حممود بن عمر ،لزخمرشيا أليب القاسم علم العربية. املفصل يف
 .م1990هـ ـ 1410ـ  1دار إحياء العلوم ـ بريوت طالدين السعيدي، 

 .جمموعــة مــن  :حتقيــق ،أليب إســحاق الشــاطبي املقاصــد الشــافية يف شــرح اخلالصــة الكافيــة
كة املكرمة، ـ مالعلمية بجامعة أم القرى  منشورات معهد البحوث ،األساتذة بجامعة أم القرى

 .هـ1428ـ  1ط

 .حتقيـق: حممـد عبـد اخلـالق عضـيمة، املجلـس ، يزيـد حممد بن ،املربدأليب العباس  املقتضـب
 .هـ1399األعىل للشؤون اإلسالمية ـ القاهرة ـ 

 .بـن أثـري الـدين حممـد  ،يـأليب حيان األندلس منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك
 .م1947جليزر ـ أمريكا، نيوهاون، سيدين هـ(، حتقيق: 745يوسف )ت

 .عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر، حتقيـق:  ،السـيوطيجلالل الـدين  ُهع اَلوامع شرح مجع اجلوامع
 .م1980هـ ـ 1400ـ  1عبد العال سامل مكرم، دار البحوث العلمية ـ الكويت، طد.
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