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 االفتتاحية
سعة ثقافة أبنائيا وكثرة قرائيا، والكتاب  من سمات المجتمعات المتحضرة   

ا ما حموا، فكما أن الطعام غذاء يرافقيم أينما كانوا وحيثم ،صديقلدييم ىو أفضل 
فيو عظيمة في اإلسالم أىمية ، وال عجب أن لمقراءة يمحارو ن القراءة غذاء أفإ يمنابدأ

أول آية نزلت عمى حبيبنا محمد أن  يكفيتفكير والقراءة والتعمم، التدبر والإلى يدعو 
﴾ فكان األمر بالقراءة فاتحة عقد ك  ب  ر   م  اس  ب   أ  ر  صمى ا عميو وسمم ىي قولو تعالى ﴿ اق  

لذلك خصو المولى  مكان ولمقمم في تثبيت ركائز العمم ،بين السماء واألرض االتصال
 م  م  * ع  م  م  ق  ال  ب   م  م  ي ع  ذ  ال   م  ر  ك  األ   ك  ب  ر  و   أ  ر  اق  ـــــقال ﴿لقراءة فألمر باعز وجل بالذكر مصاحبا ل

 ﴾ . م  م  ع  ي   م  ل   ام   ان  نس  اإل  
عازفة عن الكتاب والقمم، أمة اقرأ أن تكون أمة  ،ولكن العجب في أمة القرآن
مقد تدنى وتبقى القراءة في ذيل اىتمامات أبنائيا، فتتصدر مجتمعاتيا آخر الصفوف، 

 ال تقاس بكثرة المال واألبناء إلى أدنى درجة، فاألمملدييم المستوى الثقافي والمعرفي 
نما تقاس بمدى ثقافة أبنائيو  وأولى سمات ذلك حبيم لمقراءة،  ا، ومستواىم المعرفي،ا 

قمة دون أي مجيود وبكل بوضوح و يرى في ىذا العصر  أمتناحال ل والمالحظ والدارس
 .يتجاىمونوبل  توقراءنسبة العزوف عن ومن يقتنونو، وارتفاع  نسبة من يعشقون الكتاب،

ليتو من أوجيو السميمة الصحيحة  إلى قموب أبنائنا حب المال، ويا تسرب لقد
ان لو ورافد انداعم ، بل ىمامع النشاط االقتصادي انفالثقافة وحب القراءة ال يتعارض

إال بالعمم والثقافة،  غربية في عصرنا الحاضر وازدىر نموىاعمت األمم ال من روافده، فما
وصفنا بالتخمف مع أن أسالفنا أخذوا بناصية تأخرنا حتى  ونحن أمة القرآن أمة الثقافة

العمم فسادوا الدنيا بدينيم ولغتيم وثقافيم والشواىد في أواسط آسيا وأدغال أفريقيا باقية 
بني بيا تونيضة حضارية من صحوة ثقافية ، فيل ليذه األمة خير دليل اآلنإلى 

  ىيئة التحرير                                      .حاضرىا، وتعيد بيا مجدىا التميد
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 امباركة مفتاح التومي/ أ                                       

 جامعة المرقب –كمية التربية                             
 مقدمة:

َوآِخُر ﴿ الجنة, فقاؿ جّؿ ثناؤه:الحمد  الذي افتتح بالحمد كتابو, وجعمو آخر دعاء أىؿ 
ـْ َأِف اْلَحْمُد ِلّمِو َربِّ اْلَعاَلِميَف﴾ َدْعَواُى
 وّصمى ا عمى محمد خاتـ النبييف وعمى آلو الطيبيف. ,(1)

 أّما بعد:
فإّف المغة العربية مف المغات المجيدة, لما تمتاز بو مف عذوبة المفظ, وغزارة المادة, 

فجعميا لغة كتابو العظيـ, وجعَؿ القرآف  –تعالى –األسموب, وقد كّرميا ا وجماؿ الوْقِع, وببلغة 
 الكريـ ماّدًة قويًة لحفظيا وبناء قواعدىا.

وقد اخترت في ىذا البحث مسألة: "استعماؿ "كاؼ" التشبيو حرًفا واسًما", وىي مسألة 
 كُثرت فييا اآلراء بيف النحوييف مف حيث السماع والقياس والشذوذ.

عدد حروؼ الجّر  تد بدأت بحثي بتوضيح مفيـو الجّر لغًة واصطبلًحا, ثـ ذكر وق
وعمميا, وذكر متعمقيا, ثـ توضيح معاني "الكاؼ" الجاّرة,  وختمتو بذكر خبلؼ النحاة حوؿ 

 اسميتيا.  
وانتيجت في ىذا البحث المنيج التالي: قسمت الموضوع إلى عدة مطالب, وخّرجت 

رجعتيا إلى مصادرىا, أواألبيات الشعرية, ونسبت اآلراء النحوية إلى أصحابيا و اآليات القرآنية, 
 ثـ ذيمتو بخاتمة وفيرس لمصادره.

 المطمب األّول: مفهوم الجرّ 
, وقد يعني الجذب, (2)الجّر لغًة: السحب قاؿ ابف دريد: "جّر الشيَء يجرُّه جرًّا إذا سحبو"

 .(3)ومنو انجّر الشيء انجذب
                                                 

 . 10سورة يونس, اآلية:  (1)
 جميرة المغة مادة "جرر". (2)
 الصحاح لمجوىري, مادة "جذب". (3)
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االصطبلح: فيو بمعنى اإلفضاء أي: الوصوؿ, فحروؼ الجّر ىي "ما ُوِضع أما في 
 .(1)لئلفضاء بفعؿ أو شبيو أو معناه إلى ما يميو"

واإلفضاء ىو الوصوؿ, أي إيصاؿ الفعؿ إلى االسـ, وىو تعديتو إليو ليكوف ىذا االسـ 
و الفعؿ: اسـ الفاعؿ, المجرور بو, مفعواًل بو لذلؾ الفعؿ, فيكوف منصوب المحّؿ, والمراد بشب

 .(2)واسـ المفعوؿ, والصفة المشبية, والمصدر, والمراد بمعنى الفعؿ: الظرؼ والجاّر والمجرور
لعمميا الجر في األسماء  وقد ُسمِّيت ىذه الحروؼ بحروؼ الجّر, وىي أشير تسمياتيا

ُسمِّيت بعض  قاؿ الرضي: "واألظير أنو قيؿ ليا حروؼ الجّر؛ ألنيا تعمؿ إعراب الجّر, كما
, وبعضيا حروؼ الّنصب" , ولعؿ البصرييف ىـ أّوؿ مف أطمؽ االسـ , (3)الحروؼ حروؼ الجـز

 . عمى ىذه الحروؼ
وحروؼ الخفض أكثر شيوًعا في كتب الكوفييف, قاؿ ابف يعيش: "الجّر مف عبارات 

ؼ بحرو ليذه الحروؼ ف يالكوفي وعمة تسمية, (4)البصرييف, والخفض مف عبارات الكوفييف"
 يا إلى األسماء التي ػػػأنيا تضيؼ معاني األفعاؿ وما في حكم اإلضافة؛

 .(5)بعدىا, أي: توصميا إلييا
كػػػػذلؾ ُيسمِّييػػػػػا الكوفيوف حػػػػروؼ الصفػػػػات؛ ألنيػػػػا تحػػػػدث صفػػػػة في االسػػػػـ كالظرفيػػػػة, 

, فحروؼ الجّر ىي التي تحدد معنى الفعؿ (6)الصفػػػػػات والبعضيػػػػػة, واالستعػػػػػبلء, ونحوىػػػػػػا مف
: "ألف ىذه المعاني ـوتميز داللتو مف سائر ما يحتممو مف معاٍف, نقؿ السيوطي عف بعضيـ قولي

نما يغيرىا ويظيرىا حرؼ الجّر"  .(7)كامنة في الفعؿ, وا 

                                                 
 .938/ 3البف الحاجب  شرح المقدمة الكافية (1)
 .261/ 4شرح الرضي عمى الكافية:  :ينظر (2)
 .261/ 4 لمصدر نفسوا (3)
 .117/ 2 شرح المفصؿ (4)
 .153/ 4 وىمع اليوامع لمسيوطي ,630/ 1شرح التصريح لؤلزىري  :ينظر (5)
 .7/8شرح المفصؿ  :ينظر (6)
 .76/ 3األشباه والنظائر لمسيوطي (7)
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 المطمب الثاني: عدد حروف الجّر وعممها
 يف حرّفا قائبًل:عّدىا ابف مالؾ في ألفيتو عشر 

 َىػػػػػػاَؾ ُحػػػػُروَؼ اْلَجرِّ َوْىَي ِمْف ِإَلى
 َحّتى  َخبَل َحاَشا َعَدا ِفي َعْف َعَمى

 بلـُ َكْي واٌو َو تَػػاػػػػػػُمػػػػػْذ ُمْنػػػػػُذ ُربَّ ال
 (1)ػػػػػػَتى ػػػػػػػػػػػػػػواْلَكػػػػػػاُؼ واْلَبػػػػػاُء َوَلَعػػػػػؿَّ َومَ 

سيبويو "لوال" مف حروؼ الجّر أيًضا, وىي ال تجّر إال المضمر نحو: لوالي, عدَّ و 
 . (2)ولوالؾ, ولواله

أّما عمميا فيو جّر آخر االسـ الذي يمييا مباشرة جّرًا ظاىًرا نحو" مررت بزيٍد, أو مقدًرا 
 .(3)نحو: عجبت لمفتى, أو محمّيا نحو: الماؿ لمف يفوز

 والمجرور المطمب الثالث: متعّمق الجارّ 
ُيعػػػػدُّ حرؼ الجّر بمثابة رابطة تربط بيف العامؿ وىو الفعؿ أو ما يشبيو وبيف االسـ 
المجػػػػرور, وال يستطيػػػػع العامػػػؿ أف يوصؿ أثره إلى ذلؾ االسـ إال بمعونة حرؼ الجػػػػّر فيو 

مؤدًيا معنى فرعًيا, , ومف أجؿ ىذا كاف حرؼ الجّر تعدي أثر الفعؿ إلى االسـط أو وسيمة وسيػػػ
وىو في الوقت نفسو أداة مف أدوات تعدية الفعؿ البلـز لمفعوؿ بو معنًى, وليذا يقاؿ: الجاّر 

مستمسكاف ومرتبطاف بو ارتباًطا معنوًيا كما يرتبط الجزء بكمو,  :أي ,والمجرور متعمقاف بالفعؿ
أف الجاّر والمجرور ومثمو  أو الفرع بأصمو؛ ألف المجرور يكمؿ معنى ىذا الفعؿ, ويرى النحاة

ِصَراَط  ﴿ نحو قولو تعالى , فيتعمؽ الجار والمجرور بالفعؿ,(4)بد أف يكوف ليما متعمؽ الظرؼ ال
﴾ ـْ , أو ما يشبيو, نحو: أنا سائٌر في الطريؽ, فيو متعمؽ باسـ (5)ِصَراَط الَِّذيَف َأنَعمَت َعَميِي

                                                 
 .70 لنحو والصرؼ صمتف ألفية ابف مالؾ في ا (1)
 .461/ 1 وحاشية الخضري ,12/ 2 شرح ابف عقيؿ :ينظر (2)
 .431/ 2 والنحو الوافي لعباس حسف ,127 الممع البف جني ص :ينظر (3)
 .249/ 1األشباه والنظائر لمسيوطي :ينظر (4)
 .7سورة الفاتحة, اآلية:  (5)
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﴾ تعالىنحو قولو  الفاعؿ وىو شبيو بالفعؿ, ومثمو اسـ المفعوؿ, ـْ , أو (1)﴿َغيِر الَمغُضوِب َعَميِي
؛ ألنو مؤوؿ (2)﴿َوُىَو الَِّذي ِفي السََّماء ِإَلٌو َوِفي اأْلَْرِض ِإَلٌو﴾ نحو قولو تعالى ما أّوؿ بما يشبيو,

بمعُبود, أو تعّمؽ بما يشير إلى معناه, نحو: فبلٌف حاتـٌ في قومو, تعّمؽ الجار والمجرور بما في 
 الجود.حاتـ مف معنى 

َلى  -جػػػػّؿ وعػػػػػبل  –فإف لـ يوجػػػػد شيٌء مف ىػػػػػذه األربعػػػػػة ُقدِّر المتعمؽ, نحػػػػػو قولو  ﴿َواِ 
ـْ َصاِلحًا﴾ َثُمػػػػػػوَد َأَخاُى
 , فالجػػػػػػار والمجػػػػػرور متعمقػػػػػاف بمحػػػػػذوؼ تقديره: وأرسمنا.(3)

فميس لو متعمؽ؛ ألف معنى التعمؽ االرتبػػػػػػػػاط  (4)الزائدويسػػػػػتثنى مف ذلؾ حرؼ الجّر 
المعنوي, والزائػػػد إنما دخػػػػؿ في الكػػػػبلـ تقويػػػػة وتػػػػوكيًدا ولػػػـ يدخػػػؿ لمربط, نحو حرؼ الباء في 

"  , وكذلؾ يستثنى حرؼ لعّؿ, ولوال عند مف جّر بيما,(5)قولو تعالى: ﴿َوَكَفى ِبالّمِو َشِييدًا﴾ و "ُربَّ
" عند الرماني وابف طاىر, وكاؼ التشبيو عند األخفش وابف عصفور , وحروؼ االستثناء: (6)"ُربَّ

 .(7)االستثناء: "خبل, وعدا, وحاشا" فميس ليا متعمؽ
 المطمب الرابع: معاني "كاف" الجاّرة

اختمؼ النحاة في طبيعة الكاؼ الجاّرة, وفي جوانبيا النحوية, فعرضوا لمخبلؼ في 
 ـ, كما ػػػػػػيـ حرؼ قسػػػػػػأداة تشبيو, وبعضأنيا يـ ػػػػػػمعظم أىومعناىا فر اسميتيا وحرفيتيا ومتعمقيا, 

                                                 
 .8سورة الفاتحة, مف اآلية:  (1)

 .84سورة الزخرؼ, اآلية:  (2)
 .73سورة األعراؼ, اآلية:  (3)
: "ويعنى بالزائد أف يكوف دخولو كخروجو مف غير 8/128قاؿ ابف يعيش عند شرحو المفصؿ في  (4)

إحداث معنى", ويقوؿ أيضًا: "قولنا: زائد, ليس المراد أنو قد دخؿ لغير معنى ألبتة, بؿ يزاد لضرب 
 مف التأكيد, والتأكد معنًى صحيح".

 .166سورة النساء, اآلية:   (5)
خبلًفا  الذي تتعمؽ سائر حروؼ الجر بو, مذىب أبو حياف أف كاؼ التشبيو تتعمؽ بالكوف المطمؽ  (6)

 .اىر, وال محذوؼأنيا ال تتعمؽ بشيٍء ال ظ و ابف عصفور عمىلؤلخػػفش وتبع
 .262/ 1, والبحر المحيط ألبي حياف1710/ 4رتشاؼ الضرب ألبي حياف ا :ينظر     

 .250, 249/ 1ينظر األشباه والنظائر  (7)
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 قالوا بزيادتيا, مفيديف في كؿ ذلؾ بما ورد مف الكبلـ العربي في النظـ والنثر.
 .(1)كاؼ حرؼ حركتو الفتح, وعممو الجّر, وىو يجّر االسـ الظاىر وال يجّر المضمرفال

 وذكر النحاة لمكاؼ عدة معاني, وىي: 
 , نحو: محمد كالبدر أي: يشبيو.(2): وىو األصؿ وأكثر معانيياالتشبيه .1
﴾: أثبت ذلؾ قـو منيـ األخفش, واستدلوا بقولو تعالى: ﴿َواْذُكُروُه َكَما التعميل .2 ـْ َىَداُك

أي:  (3)
 .(4)ليدايتو, وأنكره األكثروف

: وىي الزائػػػدة, قاؿ ابف مالؾ في التسييؿ: "وقد تزاد إف ُأِمَف المبس بكوف الموضع التـــــوكيد .3
, فأكثر العمماء حكـ (6), واستدؿ بقولو تعالى: ﴿َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء﴾(5)غير صالح لمتشبيو"

َمو؛ ألنو إذا لـ تقدر زائدة صار المعنى: ليس شيٌء مثؿ مثمو, فيمـز بزيادتيا, أي: ليس شيٌء مث
 .(7)المحاؿ, وىو إثبات المثؿ والنظير

 واقتصر ابف مالؾ عمى ىذه المعاني الثبلثة لمكاؼ في قولو:
 َشبِّْو ِبكاٍؼ و بيا التعميُؿ َقدْ 

 (8)ُيْعػػػػػَنى وَزاِئػػػًدا لتػػػػػػػوكيٍد َوَرْد    
التشبيو والتعميؿ, وعبارتو ىنا واضحة, وفي التسييؿ ُيفيـ منيا أف إتيانيا فذكر معنى 

, كما ذكر أنيا تكوف (9)لمتعميؿ قميؿ, لكنو قاؿ في شرح الكافية: "وداللتيا عمى التعميؿ كثيرة"
 لمتأكيد وىي الزائدة.

                                                 
 .1710/ 4 رتشاؼ الضرباو  ,40 ينظر أمالي السييمي ص  (1)
 .157 وشرح المكودي ص ,1/195ينظر مغنى المبيب البف ىشاـ  (2)
 .198سورة البقرة, اآلية:  (3)
 .84 جنى الداني لممرادي ص, وال1/195 مغنى المبيب البف ىشاـ :ينظر (4)
 .170/ 3 شرح التسييؿ البف مالؾ (5)
 .11سورة الشورى, مف اآلية:  (6)
 .10/ 16ي, والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطب2/699في إعراب القرآف لمعكبريالتبياف  :ينظر (7)
 .72فية ابف مالؾ في النحو والصرؼ صأل (8)
 .1/365شرح الكافية الشافية البف مالؾ (9)
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ومف  , نحو: كف كما أنت, أي: عمى ما أنت عميو,(1): ذكره األخفش والكوفيوفاالستعالء .4
كبلـ العرب إذا قيؿ ألحدىـ: كيؼ أصبحت؟ أف يقوؿ: كخير, والمعنى عمى خير, وذكر 

, وأشار ابف مالؾ إلى ذلؾ في التسييؿ بقولو: "وقد توافؽ (2)األشموني أف ىذا المعنى قميؿ
 .(3)عمى"

ـْ كما تدُخُؿ, وَصؿِّ كما يدُخُؿ الوقت, وقد ذكره المبادرة .5 ابف الخباز : إذا اتصمت بما, نحو َسمِّ
 .(5), ويرى ابف ىشاـ أف ىذا المعنى غريب جدًّا(4)في النياية وأبو سعيد السيرافي

: ذىب أبو عبيدة إلى جعميا حرؼ قسـ بمنزلة الواو, في قولو: ﴿ َكَما َأْخَرَجَؾ َربَُّؾ ِمف القسم .6
 ؛القسـ, كقولؾ: والذي أخرجؾ ربؾز , قاؿ: "مجازىا مجا(6)َبْيِتَؾ ِباْلَحؽِّ ... ُيَجاِدُلوَنَؾ ِفي اْلَحؽِّ﴾

, وأوضح أبو حياف أف "ما" في ىذه الوجو وقعت عمى ذي (7)ألف ما في موضع الذي" ؛ربؾ
العمـ, وىو ا عّز وجّؿ, وأف جواب القسـ ىو "يجادلونؾ" والتقدير: وا الذي أخرجؾ مف بيتؾ 

بالضعؼ في عمـ النحو, ومبيًنا أف يجادلونؾ في الحؽ, ثـ َرّد الوجو بجممتو, واصًفا أبا عبيدة 
لى  جواب القسـ المثبت "يجادلونؾ" يفتقر إلى البلـ ونوف التوكيد عمى مذىب البصرييف, وا 

 .(8)أحدىما عمى مذىب الكوفييف
عداه مف المعاني  وقد ذىب المالقي أف الكاؼ الجارة ال تكوف أبًدا إالَّ لمتشبيو, واصًفا ما

 .(9)بالشذوذ

                                                 
 .1/654, وشرح التصريح لؤلزىري1/195مغنى المبيب البف ىشاـ :ينظر (1)
 .326, 325/ 1صناعة اإلعراب البف جني, وسّر 2/801حاشية الصباف :ينظر (2)
 .3/170شرح التسييؿ (3)
 .4/195واليمع:  ,1/655شرح التصريح  :ر رأييما فيينظ (4)
 .1/198مغنى المبيب :ينظر (5)
 .6, 5سورة األنفاؿ, اآلية:  (6)
 .1/240قرآف: مجاز ال (7)
 .460, 459/ 4 البحر المحيط :ينظر (8)
 .276و  272حروؼ المعاني ص: رصؼ المباني في شرح  (9)
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 خالف النحاة حول اسميتها المطمب الخامس:
أنو عمى حرؼ واحد,  دىـ, والدليؿ عن(1)الكاؼ حرُؼ جرٍّ ال خبلؼ في ذلؾ بيف النحاة

صدًرا, شأنو في ذلؾ شأف الحروؼ األخرى كالباء والفاء والواو والتاء في القسـ والبلـ الجارة 
 .(2)وغيرىا, واالسـ ال يكوف كذلؾ

يجوز أف يقع موقعيا االسـ, وَمثّموا لذلؾ بوقوعيا  ما الكما َوَسموا الكاؼ الحرفية بأنيا 
في قوليـ: جاءني الذي كزيٍد, فيي في ىذا ونحوه حرٌؼ ال محالة, وعّمموا ذلؾ بأنيا  (3)صمة لمذي

بأنيا لو كانت اسًما بمعنى "مثؿ", فيكوف التقدير: جاءني الذي مثؿ زيد, وىذا قبيح؛ ألّف الصمة 
ّـُ باسـ واحد, فبل بد مف إبراز الضمير, أي: بالذي ىو مثؿ زيد, فمما لـ يظير الضمير,  ال تَِت

وكاف قوليـ ىذا حسًنا دّؿ ذلؾ عمى أف الكاؼ فيو حرؼ ال اسـ, وقد وقعت صمة لمذي في قوؿ 
 الشاعر:

 (4)ما ُيْرَتَجى وما ُيَخاُؼ َجَمَعا         فيو الذي كاْلَغْيِث والمَّْيِث َمَعا 
قبيح, قاؿ عند استشياده بيذا البيت: "تتعيف الحرفية في ذلؾ؛ ويرى الُمَرادي أف ذلؾ 

إلجماعيـ عمى استحسانو, ولو كانت الكاؼ في ذلؾ اسًما لـز أف يكوف المبتدأ محذوًفا مف 
 .(5)الصمة, أي: فيو الذي ىو كالغيث, وحذؼ المبتدأ مف صمة الذي في مثؿ ذلؾ قبيح"

ف وقعت صم السابؽ:وقاؿ ابف مالؾ عند استشياده بقوؿ الشاعر  أولى تيا ػػػػػػػة فحرفيػػػػػ"وا 
 , وفي كبلمو ما يدؿ عمى جواز األمريف في ذلؾ, مع ترجيح حرفية الكاؼ.(6)مف اسميتيا"

والدليؿ الثالث عمى أنيا حرؼ ىو مجيئيا زائدة, واألسماء ال تقع موقع الزوائد, إنما تزاد 
ادة االسـ لـ ػػػػػػادة االسـ, بؿ زيػػػػػػػػػوؿ بزيػػػػػػى مف القػػػػػػػادة الحرؼ أولػػػػػ, والقوؿ بزي(7)الحروؼ

                                                 
 .4/1710رتشاؼ الضرب ألبي حيافاو   ,1/437ؿ في النحو البف السّراج األصو  :ينظر (1)
 .272ورصؼ المباني ص ,78 الجنى الداني ص :ينظر (2)
 . 1/437األصوؿينظر:  (3)
 .3/171وشرح التسييؿ ,1/199في مغنى المبيب:  نسبة البيت مف الرجز وىو ببل (4)
 .42/8شرح المفصؿ :, وينظر81الجنى الداني ص (5)
 .3/171شرح التسييؿ  (6)
 .1/437ينظر أصوؿ النحو (7)



 مجلة التربوي

 9العدد    استعمال كاف التشبيه حرفا واسما                                                                 

- 359 - 

 

, ومثمو ما (2), ومثاؿ وقوع الكاؼ زائدة ما جاء في قولو تعالى: ﴿ َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء﴾(1)تثبت
ومثاؿ  .(3)كيؼ تصنعوف األِقَط ؟ قاؿ: كييِّف, أي: ىيًنا  حكاه الفراء أنو قيؿ لبعض العرب:

 ع الكاؼ زائدة في الشعر قوؿ الشاعر:وقو 
 (4)حُؽ األقراب فييا كالَمَقْؽ لوا

وذىب الرضي إلى  فالشاعر ال يريُد أف فييا شيًئا يشبو المقؽ, فالمقؽ ىو الطوؿ نفسو.
أو دخوؿ   .(5)الحكـ بزيادتيا عند دخوليا عمى "مثؿ": في نحو قولو تعالى: ﴿ َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء﴾

 كما في قوؿ الشاعر: دخوؿ مثؿ عمييا,
 (6)فُصيِّروا ِمَثؿ كعصٍؼ َمْأُكوؿ 

قاؿ الرضي بعد استشياده بيذا البيت "الغرض أنو ال ُيشبَّو بالمشبو, فبل بدَّ مف زيادة 
إحدى أداتي التشبيو, وزيادة ما ىو عمى حرؼ أولى, وال سيما إذا كاف مف قسـ الحروؼ في 

 .(7)األغمب, والحكـ بزيادة الحرؼ أولى"
واختمؼ النحاة حوؿ اسميتيا ىؿ تكوف اسًما في النثر والشعر, أو يختص ذلؾ بضرورة 

 الشعر؟

                                                 
 .1/310, وسر صناعة اإلعراب البف جني1/198مغنى المبيب :ينظر (1)
 .11مف اآلية سورة الشورى, (2)
 .1/278في مسائؿ الخبلؼ البف األنباري , واإلنصاؼ2/33شرح ابف عقيؿ :ينظر (3)
ع في شرح الممع , والمتب231وضرائر األلوسي ص ,1/301عراب ة في سر صناعة اإلبالرجز لرؤ  (4)

 .1/382لمعكبري
يصؼ الشاعر خيبل ضوامر, والمواحؽ: جمع الحقة وىي اليزيمة الضامرة, واألقراب جمع ُقْرب وىي 

 ومقؽ".البطف, والمقؽ: الطوؿ الفاحش مع دقة, ينظر لساف العرب مادة: "لحؽ, وقرب, 
 .11سورة الشورى, مف اآلية:  (5)
 .1/438السراج , واألصوؿ البف476/ 1وىو لحميد األرقط في الكتابالبيت مف الرجز  (6)

والعصؼ: زرٌع ُأِكؿ حبُُّو وبقي تبنو, والشاعر يصؼ قوًما استؤصموا فشبييـ بالعصؼ الذي أكؿ حبو,     
 .1/337نقيطيينظر الدرر الموامع لمش

 .4/325الرضي عمى الكافيةشرح  (7)
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مذىب سيبويو والمبرد وابف السراج أف استعماؿ "الكاؼ" اسًما مخصوص بضرورة 
قاؿ سيبويو في طيِّ حديثو عف الكاؼ الحرفية: "... ومثؿ ذلؾ: أنت كعبدا, كأنو  الشعر.

, أي أنت في حاؿ كعبدا, فأجري ُمجرى: بعبدا, إاّل أّف ناًسا مف العرب يقوؿ: أنت كعبدا
وا في الشعر جعموىا بمنزلة "ِمْثٍؿ", قاؿ الراجز وىو ُحَمْيٌد األرقط:  إذا اضُطرُّ

 .(1)فصيروا مثؿ كعصؼ مأكوؿ .... "
 وقاؿ المبرد في سياؽ الحديث عف مجيء "سوى" اسمًا: "إّنما اضطّر فحمميا عمى
معناىا, كما أف الشاعر حيث اضطّر إلى الكاؼ التي لمتشبيو أف يجعمو اسًما أجراىا مجرى 

 وقاؿ ابف السراج في: "مثؿ" في قوؿ الشاعر: .(2)"مثؿ"؛ ألّف المعنى واحد"
 فُصيِّروا مثؿ كعصؼ مأكوؿ

"فإضافة "مثؿ" إلى "الكاؼ" يدؿ عمى أّنو قّدرىا اسًما, وىذا إنما جاء عمى ضرورة 
وقد تبعيـ ابف عصفور في ذلؾ وجعؿ مجيء الكاؼ اسًما ضرورة مف ضرائر  .(3)الشاعر"
 .(4)الشعر

ومف النحاة مف أجػاز مجيئيػا اسًما في النظػػػـ والشعػػػر, كػػػاألخفش وأبػػػي عمػػي 
كاألسد , فتقع الكاؼ عندىـ اسما اختياًرا نظًرا إلى كثرة السماع, فيجوز في نحو: زيٌد (5)الفارسي

أنيا تكوف  فيتبعيـ ابف مالؾ و  .(6), واألسد مخفوًضا باإلضافةف تكوف الكاؼ في موضع رفعأ
 الكافية:  ؿ فياسًما في الكبلـ, قا

 َوَقػػػػػْد ُيرى اسًما : فاعبًل أو مبتدأ

                                                 
 .1/476الكتاب (1)
 .2/564المقتضب (2)
 .1/439األصوؿ في النحو (3)
 بعدىا. وما 234الضرائر ص :ينظر (4)
, 1/199 , ومغنى المبيب البف ىشاـ4/324شرح الكافية لمرضي :ينظر مذىب األخفش والفارسي في (5)

 .2/762وتوضيح المقاصد لممرادي
 .4/199اليمع :ينظر (6)
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 (1)أو ذا انجراٍر باسـٍ أو حرٍؼ بًدا 

 وقاؿ في ألفيتو:
 وَعَمىواْسُتْعِمػػػػػؿ اسًما وكػػػػذا َعْف 

 (2)مف أجػػِؿ ذا عمييما ِمْف َدَخبل 
يريد أف حرؼ الكاؼ استعمؿ اسًما, وكذلؾ عف وعمى, ومف أجؿ استعماليما اسميف 
دخؿ عمييما الحرؼ الجاّر "مف", وىو ال يدخؿ إال عمى األسماء, ويفيـ مف قولو "استعمؿ اسًما" 

 .(3)أف اسميتيا مقصورة عمى السماع
, أّما أبو حياف فقد ذكر أف كاؼ التشبيو (4)استعماؿ الكاؼ اسًما قميؿويرى ابف عقيؿ أف 

, وبّيف أف القوؿ بحرفيتيا ىو مذىب (5)التشبيو حرؼ يعمؿ الجّر, وأف اسميتيا مختصة بالشعر
, إال (6)سيبويو وجميور النحوييف, والقوؿ باسميتيا مذىب أبي الحسف األخفش في فصيح الكبلـ

ـَ ِفي اسميتيا في ببأنو عاد فأقرَّ  ـْ َتَر ِإَلى الَِّذي َحآجَّ ِإْبَراِىي عض اآليات, نحو قولو تعالى: ﴿َأَل
, واستدّؿ ليا ببعض النصوص حيث قاؿ: "ومجيء الكاؼ (7)ِربِِّو ... َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَمى َقْرَيٍة﴾

ى ىذا الوجو اسًما فاعمة ومبتدأ ومجرورة بحرؼ الجّر ثابت في لساف العرب وتأويميا بعيٌد, فاألول
نما عرض ليـ اإلشكاؿ مف حيث اعتقاد حرفية الكاؼ حمبًل عمى مشيور البصرييف,  األخير, وا 

 .(8)والصحيح ما ذىب إليو أبو الحسف"
  يا االسـ, فيي معنى "مثؿ" وماػػػػػع موقعػػػػػة بأّنيا ما يجوز أف يقػػػػػوقد وسموا الكاؼ االسمي

                                                 
 .1/365شرح الكافية الشافية (1)
 .72ص  ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ (2)
 .2/132شرح ألفية ابف مالؾ لممكناسي :ينظر (3)
 .2/33شرح ابف عقيؿ :ينظر (4)
 .76 ,1/62البحر المحيط :ينظر (5)
 .4/713الضرب رتشاؼا, 1/262البحر المحيط  :ينظر (6)
 .259, 258اآلية  سورة البقرة, (7)
 .2/290البحر المحيط  (8)
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معناه اسـٌ فيو اسـٌ 
ألنيا معمولة فترد فاعمة, واسـ كاف, ومفعولة, ومبتدأة, , وىي اسـ (1)

ومجرورة بحرؼ, أو إضافة, وىكذا شأف األسماء المتصرفة يتغّمب عمييا وجود اإلسناد 
 ومثاؿ وقوعيا مبتدأ قوؿ الشاعر:  .(2)واإلعراب

رَّاُر   (3)َأَبًدا َكالِفَراِء َفْوَؽ ُذراَىا          ِحيَف َيْطِوي الَمساِمَع الصَّ
 والشاىد فيو مجيء الكاؼ اسًما بمعنى مثؿ, وىو اسـ مبني في محّؿ رفع مبتدأ.

 ومثمو قوؿ الشاعر:
 (4)شفاَء القموِب الصاديات الحوائـِ         ِبَنا كالَجَوى مما ُيخاؼ وقد َنرى

  المتقدـ عمييا. "بنا" استشيد بو عمى مجيء الكاؼ مبتدأ, فيي بمعنى مثؿ, وخبرىا مجرور وىو
 وتقع الكاؼ فاعمة كما في قوؿ األعشى:
ْيُت واْلُفْتُؿ           أتنيوف َوَلْف َيْنَيى َذِوي َشَططٍ   (5)َكالطَّْعِف يذىب فيو الزَّ

 .ػػػف" فاعمػػػة لمفعػػػػؿ "ينيى""كالطعػقولو ىػػػػػد فيو مجيء الكػػاؼ في اشلا
االختيػػػػار, وقػػػػد قػػػػػاؿ عند استشيػػػػػاده  وذىػػػػب ابف جني إلى أف الكػػاؼ يقػػػػع اسمػػػًا في

بالبيت السػػػػابؽ: "فأمػػػا قولػػػػو: ولف ينيػػػى ذوي شطط كالطعػػػف, فمو حممتو عمى إقامػػػة الصفة 
مقاـ الموصوؼ لكاف أقبح... ؛ ألف الكاؼ في بيت األعشى ىي الفاعمة في المعنى ... والفاعؿ 

                                                 
 .272رصؼ المباني ص :ينظر (1)
 .4/199اليمع  :ينظر (2)
 .83, والجنى الداني ص1/366ببل نسبة في شرح الكافية الشافيةالبيت مف الخفيؼ وىو  (3)

ينظر لساف العرب والفراء جمع فرا, وىو الحمار الوحشي, والّصّرار: الجدجد وىو طير يصيح بالميؿ,     
 مادة "فري, وصرر".

 .71/ 2, والدرر الموامع: 171/ 3البيت مف البحر الطويؿ وىو ببل نسبة في شرح التسييؿ  (4)
    ."  والصاديات: العطاش, والحوائـ: التي تحوـ حوؿ الماء, ينظر لساف العرب مادة "صدي, وحـو

, 439/ 1, واألصوؿ البف السراج: 149 البيت مف البحر البسيط وىو لؤلعشى في ديوانو ص: (5)
 .352/ 2والخصائص البف جني: 

 والشطط: الجور والظمـ, والفتؿ: جمع فتيمة, ينظر لساف العرب مادة: "شطط, وفتؿ".    
 ومعنى البيت: ال ينيى أصحاب الظمـ مثؿ طعف نافد إلى الجوؼ يغيب فيو الزيت والفتؿ.    
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وقد   .(1)محاضو اسًما أشدُّ محافظة مف جميع األسماء"اا وىـ عمى يكوف إال اسًما صريحً  ال
 جاءت فاعمة أيًضا في قوؿ امرئ القيس:

ـْ َيْغِمْبَؾ مثُؿ ُمَغمَِّب  ـْ َيْفَخْر َعميَؾ َكَفاِخٍر         َضعيٍؼ َوَل ّنَؾ َل َوا 
(2) 

في قوؿ  وتقع الكاؼ مفعوال بو كما جاء  ."يفخرػ"فجعؿ الكاؼ في "كفاخر" فاعمة ب
 النابغة الذبياني:

 (3)برُد الشِّتاِء مف اإِلمحاِؿ كاأَلَدـِ       ال َيْبَرُموَف, إذا ما اأْلُْفؽ َجمََّموُ 
 وتجيء الكاؼ أيضًا اسًما لكاف كما في قوؿ جميؿ بثينة:

 (4)فضبًل لغيِرؾ ما َأتَْتؾ َرَساِئمي        لو كاف في َقْمِبي َكَقْدِر ُقبلمٍة 
وىو  في "في قمبي" "كقدر" اسـ مبني في محؿ رفع اسـ كاف, وخبره المجرور فالكاؼ في

 ومثاؿ انجرارىا بحّرؼ الجر الباء قوؿ امرئ القيس:  متقدـ عمييا .
ُب فيو العيُف َطْوًرا َو َتْرَتِقي       ُرْحنا ِبَكابِف الماِء ُيْجَنُب َوَسَطناوَ   (5)ُتَصوَّ

 اعر:ومثاؿ انجرارىا باإلضافة قوؿ الش

                                                 
 .294/ 1سر صناعة اإلعراب:   (1)
 .234رائر ابف عصفػور صض, و 66ص وانويرئ القيػػػس في دمال البيػػت مف البحػػر الطػويؿ  (2)
, والدرر 83, والجنى الداني ص103البيت مف البحر البسيط لمنابغة الذبياني في ديوانو ص (3)

 .2/71وامعالم
ب, واألدـ: الجمد األحمر, والمقصود بو السحاب األحمر الذي ذبرموف: ال يبخموف, واإلمحاؿ: الجال ي

 .103بو ُمحمـ صأيدؿ عمى اإلمحاؿ, ينظر شرح ديوانو لمدكتور عمي 
, وفيو: لو أّف في قمبي ... فضبًل وصمتؾ أو 70البيت مف البحر الكامؿ, لجميؿ ُبثينة في ديوانو ص (4)

 .83والجنى الداني ص, 3/171ائمي, وببل نسبة في شرح التسييؿأتتؾ رس
 والُقبلمة: الجزء البسيط مف الشيء عند تقطيعو, ينظر لساف العرب مادة "قمـ".

الشعر , وضرائر 2/229, واألمالي الشجرية137المرئ القيس في ديوانو ص البيت مف البحر الطويؿ (5)
 .331ص , وأدب الكاتب235بف عصفورال

يجنب: يقاد, تصوب: تنظر إلى أسفؿ, يصؼ الشاعر  ابف الماء: ضرب مف الطيور المائية السريعة,
 .158ا عف األرض, ينظر شرح المكودي صفرسو بابف الماء لطوؿ عنقيا وارتفاعي
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ـَ القمَب حبُّ كالَبْدِر, ال بؿ  (1)فاؽ ُحْسنا َمْف تَيَّـ القمَب ُحّبا           تّي
 استشيد بو النحاة عمى مجيء الكاؼ اسًما مجروًرا باإلضافة.

اف المسيح عيسى عميو واستشيػدوا عمى مجيء الكاؼ اسًما مف النثر بقػولو تعالى عف لس
, أي: مثؿ (2)مَِّف الطِّيِف َكَيْيَئِة الطَّْيِر َفَأنُفُخ ِفيِو َفَيُكوُف َطْيرًا ِبِإْذِف الّمِو﴾السبلـ: ﴿َأنِّي َأْخُمُؽ َلُكـ 

ىيئة الطير, فالكاؼ اسـٌ بمعنى مثؿ, وىي في محّؿ نصب عمى أنيا مفعوؿ بو ألخُمُؽ, 
ـ ُتجعؿ والضمير في "فيو" يعود عمى ىذه الكاؼ االسمية؛ ألّف مدلوليا مذكر وىو "مثؿ", ولو ل

الكاؼ ىنا بمعنى "مثؿ" لبقي الضميُر ببل مرجع؛ ألنو ال يجوز أف يعود إلى الطير؛ ألف النفخ 
نما ىو فيما يشبيو, وال عمى ىيئة, ألنيا مؤنثة.  ليس في الطير نفسو, وا 

ومف النحاة مف جعؿ "الكاؼ" اسًما دائًما, وىو أبو جعفر بف مضاء حيث ذىب إلى 
, وقد رّده أكثر (3), وعّمؿ قولو بأنيا بمعنى مثؿ, وما ىو بمعنى اسـ فيو اسـالقوؿ بأنيا اسـ أبًدا

النحاة بمجيئيا عمى حرؼ واحد, وال يكوف عمى ذلؾ مف األسماء الظاىرة إال محذوؼ منو, أو 
 .(4)تزاد إال الحروؼ شاذ بورود زيادتيا, وال

 خاتمة البحث
ما توصمت إليو مف  لخصو أود أف أبعد أف فرغت مف مادة بحثي ىذا بحمد ا وتوفيق

 في النقاط التالية:نتائج 
 اتفؽ النحاة عمى أف الكاؼ حرؼ وقد تأتي اسما . -1
 إف كانت الكاؼ اسما فمجرورىا مجرور باإلضافة . -2
نما ليا موقع إعرابي يبنى عمى ما قبميا . -3  الكاؼ إف كانت اسما فبل متعمؽ ليا وا 
 يا تفيد ػػػػػػػػؿ "مثؿ" أي: أنػػػػػػو ألنيا في مقابػػػػػنى التشبيػػػػػيا إال معػػػػفميس ل ماػػػػػالكاؼ إف كانت اس -4

                                                 
 .82الداني ص, والجنى 3/170البيت مف البحر الخفيؼ, ببل نسبة في شرح التسييؿ (1)
ف في عموـ القرآف لمسيوطي تقا, واإل2/466, وينظر البحر المحيط49اآلية:  سورة آؿ عمراف, مف (2)

 .404ص
 .79جنى الداني صال, و 2/762ػد لممرادي, وتوضيح المقاص2/800ة الصبافو في حاشيينظػر رأي (3)
 .4/199اليمع :ينظر (4)
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 المماثمة .
 عدىا أغمب النحاة حرفا جارا وال تكوف اسما إال في الضرورة الشعرية . -5
 ؿ بأنيا اسـ دائما .   قاالنحاة ف يةىناؾ مف شذ عف أغمب -6

 سبحانو وتعالى. –ّقيا, وما التوفيؽ إال مف عند ا آمؿ أف أكوف قد وفيت الفكرة ح
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 أن يراعى فييا ما يأتي : يشترط في البحوث العممية المقدمة لمنشر
 أصول البحث العممي وقواعده  . -

 أال تكون المادة العممية قد سبق نشرىا أو كانت جزءا من رسالة عممية . -

يرفق بالبحث المكتوب بالمغة العربية بممخص بالمغة اإلنجميزية ، والبحث  -
 مغة العربية .المكتوب بمغة أجنبية مرخصا بال

 يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد  . -

 تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون . -

حث بالضوابط التي وضعتيا المجمة من عدد الصفحات ، ونوع الخط االتزام الب -
يا ، والفترات الزمنية الممنوحة لمعديل ، وما يستجد من ضوابط تضعورقمو 
 .  مستقبال المجمة

 
 تنبييات :

 لممجمة الحق في تعديل البحث أو طمب تعديمو أو رفضو . -

 يخضع البحث في النشر ألوليات المجمة وسياستيا . -

البحوث المنشورة تعبر عن وجية نظر أصحابيا ، وال تعبر عن وجية نظر  -
 المجمة .
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