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االفتتاحية

االفتتاحية

من سمات المجتمعات المتحضرة سعة ثقافة أبنائيا وكثرة قرائيا ،والكتاب

لدييم ىو أفضل صديق ،يرافقيم أينما كانوا وحيثما ما حموا ،فكما أن الطعام غذاء
أبدانيم فإن القراءة غذاء أرواحيم ،وال عجب أن لمقراءة أىمية عظيمة في اإلسالم فيو

يدعو إلى التدبر والتفكير والقراءة والتعمم ،يكفي أن أول آية نزلت عمى حبيبنا محمد
صمى ا﵀ عميو وسمم ىي قولو تعالى ﴿ اق أر باسم ربك﴾ فكان األمر بالقراءة فاتحة عقد

االتصال بين السماء واألرض ،ولمقمم في تثبيت ركائز العمم مكان لذلك خصو المولى
عز وجل بالذكر مصاحبا لألمر بالقراءة ف ـ ــقال ﴿اق أر وربك األكرم الذي عمم بالقمم* عمم
اإلنسان ما لم يعمم ﴾ .

ولكن العجب في أمة القرآن ،أمة اق أر أن تكون أمة عازفة عن الكتاب والقمم،

تتصدر مجتمعاتيا آخر الصفوف ،وتبقى القراءة في ذيل اىتمامات أبنائيا ،فمقد تدنى
المستوى الثقافي والمعرفي لدييم إلى أدنى درجة ،فاألمم ال تقاس بكثرة المال واألبناء
وانما تقاس بمدى ثقافة أبنائيا ،ومستواىم المعرفي ،وأولى سمات ذلك حبيم لمقراءة،
والمالحظ والدارس لحال أمتنا في ىذا العصر يرى وبكل بوضوح ودون أي مجيود قمة
نسبة من يعشقون الكتاب ،ومن يقتنونو ،وارتفاع نسبة العزوف عن قراءتو بل يتجاىمونو.

لقد تسرب إلى قموب أبنائنا حب المال ،ويا ليتو من أوجيو السميمة الصحيحة

فالثقافة وحب القراءة ال يتعارضان مع النشاط االقتصادي ،بل ىما داعمان لو ورافدان
من روافده ،فما عمت األمم الغربية في عصرنا الحاضر وازدىر نموىا إال بالعمم والثقافة،
ونحن أمة القرآن أمة الثقافة تأخرنا حتى وصفنا بالتخمف مع أن أسالفنا أخذوا بناصية
العمم فسادوا الدنيا بدينيم ولغتيم وثقافيم والشواىد في أواسط آسيا وأدغال أفريقيا باقية

إلى اآلن خير دليل ،فيل ليذه األمة من صحوة ثقافية ونيضة حضارية تبني بيا
ىيئة التحرير

حاضرىا ،وتعيد بيا مجدىا التميد.
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استعمال كاف التشبيه حرفا واسما

أ  /امباركة مفتاح التومي

كمية التربية – جامعة المرقب

مقدمة:

الحمد ﵀ الذي افتتح بالحمد كتابو ,وجعمو آخر دعاء أىؿ الجنة ,فقاؿ ج ّؿ ثناؤه﴿ :و ِ
آخ ُر
َ
()1
ِ
اى ْـ أ ِ
َف ا ْل َح ْم ُد لِمّ ِو َر ِّ
وصمى ا﵀ عمى محمد خاتـ النبييف وعمى آلو الطيبيف.
َد ْع َو ُ
ب ا ْل َعالَم َ
يف﴾ ّ ,
أما بعد:
ّ
فإف المغة العربية مف المغات المجيدة ,لما تمتاز بو مف عذوبة المفظ ,وغ ازرة المادة,
ّ
كرميا ا﵀ – تعالى– فجعميا لغة كتابو العظيـ ,وجع َؿ القرآف
وجماؿ الوْق ِع ,وببلغة األسموب ,وقد ّ

مادةً قويةً لحفظيا وبناء قواعدىا.
الكريـ ّ

اسما" ,وىي مسألة
وقد اخترت في ىذا البحث مسألة" :استعماؿ "كاؼ" التشبيو حرفًا و ً
كثُرت فييا اآلراء بيف النحوييف مف حيث السماع والقياس والشذوذ.
الجر
الجر لغةً و
ً
اصطبلحا ,ثـ ذكرت عدد حروؼ ّ
وقد بدأت بحثي بتوضيح مفيوـ ّ

الجارة ,وختمتو بذكر خبلؼ النحاة حوؿ
وعمميا ,وذكر متعمقيا ,ثـ توضيح معاني "الكاؼ"
ّ
اسميتيا.
وخرجت
وانتيجت في ىذا البحث المنيج التالي :قسمت الموضوع إلى عدة مطالبّ ,

اآليات القرآنية ,واألبيات الشعرية ,ونسبت اآلراء النحوية إلى أصحابيا وأرجعتيا إلى مصادرىا,

ثـ ذيمتو بخاتمة وفيرس لمصادره.

الجر
المطمب ّ
األول :مفهوم ّ
جر إذا سحبو"( ,)2وقد يعني الجذب,
يجره ًّا
"جر
الشيء ُّ
َ
الجر لغةً :السحب قاؿ ابف دريدّ :
ّ
()3
انجر الشيء انجذب .
ومنو ّ
()1
()2
()3

سورة يونس ,اآلية.10 :
جميرة المغة مادة "جرر".
الصحاح لمجوىري ,مادة "جذب".
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أما في االصطبلح :فيو بمعنى اإلفضاء أي :الوصوؿ ,فحروؼ الجر ىي "ما و ِ
ضع
ّ
ُ
لئلفضاء بفعؿ أو شبيو أو معناه إلى ما يميو"(.)1
واإلفضاء ىو الوصوؿ ,أي إيصاؿ الفعؿ إلى االسـ ,وىو تعديتو إليو ليكوف ىذا االسـ

المجرور بو ,مفعوالً بو لذلؾ الفعؿ ,فيكوف منصوب المح ّؿ ,والمراد بشبو الفعؿ :اسـ الفاعؿ,

الجار والمجرور(.)2
واسـ المفعوؿ ,والصفة المشبية ,والمصدر ,والمراد بمعنى الفعؿ :الظرؼ و ّ
الجر ,وىي أشير تسمياتيا لعمميا الجر في األسماء
وقد ُس ِّميت ىذه الحروؼ بحروؼ ّ

الجر ,كما ُس ِّميت بعض
الجر؛ ألنيا تعمؿ إعراب ّ
قاؿ الرضي" :واألظير أنو قيؿ ليا حروؼ ّ
النصب"( , ,)3ولعؿ البصرييف ىـ ّأوؿ مف أطمؽ االسـ
الحروؼ حروؼ الجزـ ,وبعضيا حروؼ ّ

عمى ىذه الحروؼ .

"الجر مف عبارات
شيوعا في كتب الكوفييف ,قاؿ ابف يعيش:
وحروؼ الخفض أكثر
ً
ّ
البصرييف ,والخفض مف عبارات الكوفييف"( ,)4وعمة تسمية الكوفييف ليذه الحروؼ بحروؼ

اإلضافة؛ أنيا تضيؼ معاني األفعاؿ وما في حكمػ ػيا إلى األسماء التي
بعدىا ,أي :توصميا إلييا(.)5

سميي ػ ػػا الكوفيوف حػ ػػروؼ الصفػ ػػات؛ ألنيػ ػػا تحػ ػػدث صفػ ػػة في االسػ ػػـ كالظرفيػ ػػة,
كػ ػػذلؾ ُي ِّ
()6
الجر ىي التي تحدد معنى الفعؿ
والبعضي ػ ػػة ,واالستع ػ ػػبلء ,ونحوىػ ػ ػػا مف الصف ػ ػػات  ,فحروؼ ّ

وتميز داللتو مف سائر ما يحتممو مف ٍ
معاف ,نقؿ السيوطي عف بعضيـ قوليـ" :ألف ىذه المعاني

الجر"(.)7
كامنة في الفعؿ ,وانما يغيرىا ويظيرىا حرؼ ّ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

شرح المقدمة الكافية البف الحاجب .938 /3
ينظر :شرح الرضي عمى الكافية.261 /4 :
المصدر نفسو .261 /4
شرح المفصؿ .117 /2
ينظر :شرح التصريح لؤلزىري  ,630 /1وىمع اليوامع لمسيوطي .153 /4
ينظر :شرح المفصؿ .8/7
األشباه والنظائر لمسيوطي.76 /3
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الجر وعممها
المطمب الثاني :عدد حروف ّ

عدىا ابف مالؾ في ألفيتو عشريف حرفّا قائبلً:
ّ
وؼ ا ْل َجِّر َو ْى َي ِم ْف إِلَى
َىػ ػ ػػا َ
ؾ ُحػ ػ ُػر َ
َحتّى َخ َبل َحا َشا َع َدا ِفي َع ْف َعمَى
ُمػ ػ ػ ْذ ُم ْنػ ػ ػ ُذ ُر َّ
بلـ َك ْي و ٌاو َو تَػػا
ب ال ػ ػ ػ ُ
()1
ػاء َولَ َع ػ ػ َّػؿ َو َمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتَى
وا ْل َكػ ػ ػ ُ
ػاؼ وا ْلَب ػ ػ ُ
و َّ
تجر إال المضمر نحو :لوالي,
الجر ً
أيضا ,وىي ال ّ
عد سيبويو "لوال" مف حروؼ ّ

ولوالؾ ,ولواله(.)2

مقدر
ظاىر نحو" مررت بز ٍيد ,أو ًا
ًا
جر
جر آخر االسـ الذي يمييا مباشرة ّاً
أما عمميا فيو ّ
ّ
()3
محميا نحو :الماؿ لمف يفوز .
نحو :عجبت لمفتى ,أو ّ
الجار والمجرور
المطمب الثالث :متعمّق
ّ
الجر بمثابة رابطة تربط بيف العامؿ وىو الفعؿ أو ما يشبيو وبيف االسـ
ُيعػ ػ ُّػد حرؼ ّ
المجػ ػػرور ,وال يستطيػ ػػع العام ػػؿ أف يوصؿ أثره إلى ذلؾ االسـ إال بمعونة حرؼ الجػ ػ ّػر فيو

الجر
وسيػ ػط أو وسيمة تعدي أثر الفعؿ إلى االسـ ,ومف أجؿ ىذا كاف حرؼ ّ
معنى,
وىو في الوقت نفسو أداة مف أدوات تعدية الفعؿ البلزـ لمفعوؿ بو
ً

عيا,
مؤديا معنى فر ً
ً
الجار
وليذا يقاؿ:
ّ

معنويا كما يرتبط الجزء بكمو,
طا
والمجرور متعمقاف بالفعؿ ,أي :مستمسكاف ومرتبطاف بو ارتبا ً
ً
الجار والمجرور ومثمو
أو الفرع بأصمو؛ ألف المجرور يكمؿ معنى ىذا الفعؿ ,ويرى النحاة أف
ّ
الظرؼ ال بد أف يكوف ليما متعمؽ( ,)4فيتعمؽ الجار والمجرور بالفعؿ ,نحو قولو تعالى ﴿ ِ
ص َارطَ
()5
َِّ
ِ
سائر في الطريؽ ,فيو متعمؽ باسـ
َنع َ
ص َارطَ الذ َ
يف أ َ
مت َعمَي ِي ْـ﴾  ,أو ما يشبيو ,نحو :أنا ٌ
()1
()2
()3
()4
()5

متف ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ ص .70
ينظر :شرح ابف عقيؿ  ,12 /2وحاشية الخضري .461 /1
ينظر :الممع البف جني ص  ,127والنحو الوافي لعباس حسف .431 /2
ينظر :األشباه والنظائر لمسيوطي.249 /1
سورة الفاتحة ,اآلية.7 :
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غض ِ
﴿غ ِ
وب َعمَي ِي ْـ﴾( ,)1أو
الفاعؿ وىو شبيو بالفعؿ ,ومثمو اسـ المفعوؿ ,نحو قولو تعالى َ
الم ُ
ير َ
َِّ ِ
َّماء إِلَوٌ وِفي ْاأل َْر ِ
ض إِلَوٌ﴾()2؛ ألنو مؤوؿ
﴿و ُى َو الذي في الس َ
َ
ما ّأوؿ بما يشبيو ,نحو قولو تعالى َ

حاتـ في قومو ,تعمّؽ الجار والمجرور بما في
بمعبود ,أو تعمّؽ بما يشير إلى معناه ,نحوٌ :
ُ
فبلف ٌ
حاتـ مف معنى الجود.

﴿وِالَى
فإف لـ يوجػ ػػد
ٌ
شيء مف ى ػ ػػذه األربع ػ ػػة قُ ِّدر المتعمؽ ,نح ػ ػػو قولو – ج ػ ػ ّؿ وع ػ ػػبل َ -
صالِحاً﴾( ,)3فالجػ ػ ػػار والمج ػ ػػرور متعمق ػ ػػاف بمح ػ ػػذوؼ تقديره :وأرسمنا.
ثَ ُمػ ػ ػ َ
ػود أ َ
َخ ُ
اى ْـ َ
الجر الزائد( )4فميس لو متعمؽ؛ ألف معنى التعمؽ االرتبػ ػ ػ ػػاط
ويس ػ ػػتثنى مف ذلؾ حرؼ ّ
ػوكيدا ول ػػـ يدخ ػػؿ لمربط ,نحو حرؼ الباء في
المعنوي ,وال ازئ ػػد إنما دخػ ػػؿ في الكػ ػػبلـ تقويػ ػػة وتػ ػ ً
()5
ِ
جر بيما ,و ُ"ر َّ
ب"
﴿و َكفَى بِالمّو َش ِييداً﴾  ,وكذلؾ يستثنى حرؼ لع ّؿ ,ولوال عند مف ّ
قولو تعالىَ :
ُ"ر َّ
ب" عند الرماني وابف طاىر ,وكاؼ التشبيو عند األخفش وابف عصفور( ,)6وحروؼ االستثناء:
االستثناء" :خبل ,وعدا ,وحاشا" فميس ليا متعمؽ(.)7

الجارة
المطمب الرابع :معاني "كاف"
ّ
الجارة ,وفي جوانبيا النحوية ,فعرضوا لمخبلؼ في
اختمؼ النحاة في طبيعة الكاؼ
ّ

اسميتيا وحرفيتيا ومتعمقيا ,ومعناىا فرأى معظم ػ ػ ػيـ أنيا أداة تشبيو ,وبعض ػ ػ ػيـ حرؼ قس ػ ػ ػـ ,كما
()1
()2
()3
()4

سورة الفاتحة ,مف اآلية.8 :
سورة الزخرؼ ,اآلية.84 :
سورة األعراؼ ,اآلية.73 :
قاؿ ابف يعيش عند شرحو المفصؿ في" :128/8ويعنى بالزائد أف يكوف دخولو كخروجو مف غير
إحداث معنى" ,ويقوؿ أيضاً" :قولنا :زائد ,ليس المراد أنو قد دخؿ لغير معنى ألبتة ,بؿ يزاد لضرب

()5
()6

()7

معنى صحيح".
مف التأكيد ,والتأكد
ً
سورة النساء ,اآلية.166 :

مذىب أبو حياف أف كاؼ التشبيو تتعمؽ بالكوف المطمؽ الذي تتعمؽ سائر حروؼ الجر بو ,خبلفًا
ٍ
بشيء ال ظاىر ,وال محذوؼ.
لؤلخػػفش وتبعو ابف عصفور عمى أنيا ال تتعمؽ
ينظر :ارتشاؼ الضرب ألبي حياف  ,1710 /4والبحر المحيط ألبي حياف.262 /1
ينظر األشباه والنظائر.250 ,249 /1
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العدد9

استعمال كاف التشبيه حرفا واسما
قالوا بزيادتيا ,مفيديف في كؿ ذلؾ بما ورد مف الكبلـ العربي في النظـ والنثر.

يجر المضمر(.)1
يجر االسـ الظاىر وال ّ
الجر ,وىو ّ
فالكاؼ حرؼ حركتو الفتح ,وعممو ّ
وذكر النحاة لمكاؼ عدة معاني ,وىي:
 .1التشبيه :وىو األصؿ وأكثر معانييا( ,)2نحو :محمد كالبدر أي :يشبيو.

()3

أي:

﴿وا ْذ ُك ُروهُ َك َما َى َدا ُك ْـ﴾
 .2التعميل :أثبت ذلؾ قوـ منيـ األخفش ,واستدلوا بقولو تعالىَ :
ليدايتو ,وأنكره األكثروف(.)4
 .3التـــــوكيد :وىي ال ازئ ػػدة ,قاؿ ابف مالؾ في التسييؿ" :وقد تزاد إف أ ِ
ُم َف المبس بكوف الموضع
غير صالح لمتشبيو"( ,)5واستدؿ بقولو تعالى﴿ :لَْي َس َك ِم ْثمِ ِو َش ْي ٌء﴾( ,)6فأكثر العمماء حكـ
شيء مثؿ مثمو ,فيمزـ
شيء مثمَو؛ ألنو إذا لـ تقدر زائدة صار المعنى :ليس
بزيادتيا ,أي :ليس
ٌ
ٌ
المحاؿ ,وىو إثبات المثؿ والنظير(.)7
واقتصر ابف مالؾ عمى ىذه المعاني الثبلثة لمكاؼ في قولو:
ِّو بِ ٍ
كاؼ و بيا التعمي ُؿ قَ ْد
َشب ْ

وزائِ ػ ًػدا لت ػ ػ ػ ٍ
ػوكيد َوَرْد
ُي ْع ػ ػ َػنى َ
فذكر معنى التشبيو والتعميؿ ,وعبارتو ىنا واضحة ,وفي التسييؿ ُيفيـ منيا أف إتيانيا
لمتعميؿ قميؿ ,لكنو قاؿ في شرح الكافية" :وداللتيا عمى التعميؿ كثيرة"( ,)9كما ذكر أنيا تكوف
()8

لمتأكيد وىي الزائدة.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ينظر أمالي السييمي ص  ,40وارتشاؼ الضرب .1710 /4
ينظر مغنى المبيب البف ىشاـ ,195/1وشرح المكودي ص .157
سورة البقرة ,اآلية.198 :
ينظر :مغنى المبيب البف ىشاـ  ,195/1والجنى الداني لممرادي ص .84
شرح التسييؿ البف مالؾ .170 /3
سورة الشورى ,مف اآلية.11 :
ينظر :التبياف في إعراب القرآف لمعكبري ,699/2والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي.10 /16
ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ ص.72
شرح الكافية الشافية البف مالؾ.365/1

- 356 -

مجلة التربوي
العدد9
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 .4االستعالء :ذكره األخفش والكوفيوف( ,)1نحو :كف كما أنت ,أي :عمى ما أنت عميو ,ومف
كبلـ العرب إذا قيؿ ألحدىـ :كيؼ أصبحت؟ أف يقوؿ :كخير ,والمعنى عمى خير ,وذكر

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

عمى"(.)3

يدخ ُؿ الوقت ,وقد ذكره ابف الخباز
وص ِّؿ كما ُ
 .5المبادرة :إذا اتصمت بما ,نحو َسمِّ ْـ كما ُ
تدخ ُؿَ ,
في النياية وأبو سعيد السيرافي( ,)4ويرى ابف ىشاـ أف ىذا المعنى غريب ًّ
جدا(.)5
ؾ ِمف
ؾ َرُّب َ
َخ َر َج َ
 .6القسم :ذىب أبو عبيدة إلى جعميا حرؼ قسـ بمنزلة الواو ,في قولوَ ﴿ :ك َما أ ْ
ؾ ِفي ا ْل َح ِّ
ؾ بِا ْل َح ِّ
ؽ﴾( ,)6قاؿ" :مجازىا مجاز القسـ ,كقولؾ :والذي أخرجؾ ربؾ؛
ون َ
َب ْيتِ َ
ؽ ُ ...ي َج ِادلُ َ
ربؾ؛ ألف ما في موضع الذي"( ,)7وأوضح أبو حياف أف "ما" في ىذه الوجو وقعت عمى ذي

عز وج ّؿ ,وأف جواب القسـ ىو "يجادلونؾ" والتقدير :وا﵀ الذي أخرجؾ مف بيتؾ
العمـ ,وىو ا﵀ ّ
ومبينا أف
يجادلونؾ في الحؽ ,ثـ َرّد الوجو بجممتو ,واصفًا أبا عبيدة بالضعؼ في عمـ النحو,
ً
جواب القسـ المثبت "يجادلونؾ" يفتقر إلى البلـ ونوف التوكيد عمى مذىب البصرييف ,والى

أحدىما عمى مذىب الكوفييف(.)8

أبدا َّإال لمتشبيو ,واصفًا ما عداه مف المعاني
وقد ذىب المالقي أف الكاؼ الجارة ال تكوف ً
بالشذوذ(.)9

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ينظر :مغنى المبيب البف ىشاـ ,195/1وشرح التصريح لؤلزىري.654/1
وسر صناعة اإلعراب البف جني.326 ,325 /1
ينظر :حاشية الصبافّ ,801/2
شرح التسييؿ.170/3
ينظر رأييما في :شرح التصريح  ,655/1واليمع.195/4 :
ينظر :مغنى المبيب.198/1
سورة األنفاؿ ,اآلية.6 ,5 :
مجاز القرآف.240/1 :
ينظر :البحر المحيط .460 ,459 /4
رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني ص 272 :و .276
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المطمب الخامس :خالف النحاة حول اسميتها

جر ال خبلؼ في ذلؾ بيف النحاة( ,)1والدليؿ عندىـ أنو عمى حرؼ واحد,
الكاؼ
حرؼ ٍّ
ُ
صدرا ,شأنو في ذلؾ شأف الحروؼ األخرى كالباء والفاء والواو والتاء في القسـ والبلـ الجارة
ً
()2
وغيرىا ,واالسـ ال يكوف كذلؾ .

ومثّموا لذلؾ بوقوعيا
كما َو َسموا الكاؼ الحرفية بأنيا ما ال يجوز أف يقع موقعيا االسـَ ,
حرؼ ال محالة ,وعمّموا ذلؾ بأنيا
صمة لمذي( )3في قوليـ :جاءني الذي كز ٍيد ,فيي في ىذا ونحوه
ٌ

ألف الصمة
اسما بمعنى "مثؿ" ,فيكوف التقدير :جاءني الذي مثؿ زيد ,وىذا قبيح؛ ّ
بأنيا لو كانت ً
ال تَتِ ُّـ باسـ واحد ,فبل بد مف إبراز الضمير ,أي :بالذي ىو مثؿ زيد ,فمما لـ يظير الضمير,

حسنا د ّؿ ذلؾ عمى أف الكاؼ فيو حرؼ ال اسـ ,وقد وقعت صمة لمذي في قوؿ
وكاف قوليـ ىذا ً
الشاعر:
()4
فيو الذي كا ْل َغ ْي ِث والمَّْي ِث َم َعا
اؼ َج َم َعا
ما ُي ْرتَ َجى وما ُي َخ ُ
الم َرادي أف ذلؾ قبيح ,قاؿ عند استشياده بيذا البيت" :تتعيف الحرفية في ذلؾ؛
ويرى ُ
اسما لزـ أف يكوف المبتدأ محذوفًا مف
إلجماعيـ عمى استحسانو ,ولو كانت الكاؼ في ذلؾ ً
الصمة ,أي :فيو الذي ىو كالغيث ,وحذؼ المبتدأ مف صمة الذي في مثؿ ذلؾ قبيح"(.)5

وقاؿ ابف مالؾ عند استشياده بقوؿ الشاعر السابؽ" :واف وقعت صمػ ػ ػة فحرفيػ ػ ػ ػتيا أولى

مف اسميتيا"( ,)6وفي كبلمو ما يدؿ عمى جواز األمريف في ذلؾ ,مع ترجيح حرفية الكاؼ.

والدليؿ الثالث عمى أنيا حرؼ ىو مجيئيا زائدة ,واألسماء ال تقع موقع الزوائد ,إنما تزاد

الحروؼ( ,)7والقوؿ بزيػ ػ ػادة الحرؼ أولػ ػ ػ ػى مف الق ػ ػ ػوؿ بزيػ ػ ػ ػ ػادة االسـ ,بؿ زي ػ ػ ػادة االسـ لـ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

السراج  ,437/1وارتشاؼ الضرب ألبي حياف.1710/4
ينظر :األصوؿ في النحو البف ّ
ينظر :الجنى الداني ص  ,78ورصؼ المباني ص.272
ينظر :األصوؿ. 437/1
البيت مف الرجز وىو ببل نسبة في مغنى المبيب ,199/1 :وشرح التسييؿ.171/3
الجنى الداني ص ,81وينظر :شرح المفصؿ.8/42
شرح التسييؿ .171/3
ينظر أصوؿ النحو.437/1
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تثبت( ,)1ومثاؿ وقوع الكاؼ زائدة ما جاء في قولو تعالى ﴿ :لَْي َس َك ِم ْثمِ ِو َش ْي ٌء﴾( ,)2ومثمو ما
حكاه الفراء أنو قيؿ لبعض العرب :كيؼ تصنعوف ِ
ىينا ( .)3ومثاؿ
األقطَ ؟ قاؿ :كييِّف ,أيً :
وقوع الكاؼ زائدة في الشعر قوؿ الشاعر:

()4

كالمقَ ْؽ
لوا ُ
حؽ األقراب فييا َ
شيئا يشبو المقؽ ,فالمقؽ ىو الطوؿ نفسو .وذىب الرضي إلى
يد أف فييا ً
فالشاعر ال ير ُ
الحكـ بزيادتيا عند دخوليا عمى "مثؿ" :في نحو قولو تعالى ﴿ :لَْي َس َك ِم ْثِم ِو َش ْي ٌء﴾( .)5أو دخوؿ
دخوؿ مثؿ عمييا ,كما في قوؿ الشاعر:
()6
ٍ
كعصؼ َم ْأ ُكوؿ
فصيِّروا ِمثَؿ
ُ
شبو بالمشبو ,فبل َّ
قاؿ الرضي بعد استشياده بيذا البيت "الغرض أنو ال ُي َّ
بد مف زيادة
إحدى أداتي التشبيو ,وزيادة ما ىو عمى حرؼ أولى ,وال سيما إذا كاف مف قسـ الحروؼ في

األغمب ,والحكـ بزيادة الحرؼ أولى"(.)7
الشعر؟
()1
()2
()3
()4

اسما في النثر والشعر ,أو يختص ذلؾ بضرورة
واختمؼ النحاة حوؿ اسميتيا ىؿ تكوف ً

ينظر :مغنى المبيب ,198/1وسر صناعة اإلعراب البف جني.310/1
سورة الشورى ,مف اآلية.11
ينظر :شرح ابف عقيؿ ,33/2واإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ البف األنباري.278/1
الرجز لرؤبة في سر صناعة اإلعراب  ,301/1وضرائر األلوسي ص ,231والمتبع في شرح الممع
لمعكبري.382/1

()5
()6

()7

يصؼ الشاعر خيبل ضوامر ,والمواحؽ :جمع الحقة وىي اليزيمة الضامرة ,واألقراب جمع قُ ْرب وىي
البطف ,والمقؽ :الطوؿ الفاحش مع دقة ,ينظر لساف العرب مادة" :لحؽ ,وقرب ,ومقؽ".
سورة الشورى ,مف اآلية.11 :
البيت مف الرجز وىو لحميد األرقط في الكتاب ,476 /1واألصوؿ البف السراج.438/1
والعصؼ :زرٌ ِ
قوما استؤصموا فشبييـ بالعصؼ الذي أكؿ حبو,
ع أُكؿ حبُّوُ وبقي تبنو ,والشاعر يصؼ ً
ينظر الدرر الموامع لمشنقيطي.337/1
شرح الرضي عمى الكافية.325/4
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اسما مخصوص بضرورة
مذىب سيبويو والمبرد وابف السراج أف استعماؿ "الكاؼ" ً
طي حديثو عف الكاؼ الحرفية ..." :ومثؿ ذلؾ :أنت كعبدا﵀ ,كأنو
الشعر .قاؿ سيبويو في ِّ
ناسا مف العرب
يقوؿ :أنت كعبدا﵀ ,أي أنت في حاؿ كعبدا﵀ ,فأجري ُمجرى :بعبدا﵀ّ ,إال ّ
أف ً
إذا اضطُُّروا في الشعر جعموىا بمنزلة ِ
"مثْ ٍؿ" ,قاؿ الراجز وىو ُح َم ْي ٌد األرقط:
فصيروا مثؿ كعصؼ مأكوؿ .)1(" ....

اضطر فحمميا عمى
"إنما
وقاؿ المبرد في سياؽ الحديث عف مجيء "سوى" اسماًّ :
ّ
اسما أجراىا مجرى
معناىا ,كما أف الشاعر حيث
ّ
اضطر إلى الكاؼ التي لمتشبيو أف يجعمو ً
ألف المعنى واحد"( .)2وقاؿ ابف السراج في" :مثؿ" في قوؿ الشاعر:
"مثؿ"؛ ّ
فصيِّروا مثؿ كعصؼ مأكوؿ
ُ

اسما ,وىذا إنما جاء عمى ضرورة
"فإضافة "مثؿ" إلى "الكاؼ" يدؿ عمى ّأنو ّ
قدرىا ً
()3
اسما ضرورة مف ضرائر
الشاعر"  .وقد تبعيـ ابف عصفور في ذلؾ وجعؿ مجيء الكاؼ ً

الشعر(.)4

اسما في النظ ػػـ والشع ػػر ,ك ػػاألخفش وأب ػػي عمػػي
ومف النحاة مف أجػاز مجيئيػا ً
يد كاألسد
اختيار ًا
ًا
الفارسي( ,)5فتقع الكاؼ عندىـ اسما
نظر إلى كثرة السماع ,فيجوز في نحو :ز ٌ
مخفوضا باإلضافة( .)6وتبعيـ ابف مالؾ في أنيا تكوف
أف تكوف الكاؼ في موضع رفع ,واألسد
ً
اسما في الكبلـ ,قاؿ في الكافية:
ً

()1
()2
()3
()4
()5

()6

فاعبل أو مبتدأ
اسما ً :
َوقَ ػ ػ ْػد ُيرى ً

الكتاب.476/1
المقتضب.564/2
األصوؿ في النحو.439/1
ينظر :الضرائر ص 234وما بعدىا.
ينظر مذىب األخفش والفارسي في :شرح الكافية لمرضي ,324/4ومغنى المبيب البف ىشاـ ,199/1
وتوضيح المقاصد لممرادي.762/2
ينظر :اليمع.199/4
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وقاؿ في ألفيتو:

ٍ
أو ذا انجر ٍار ٍ
بدا
باسـ أو
حرؼ ً

()1

و ِ
وعمَى
اسما وكػ ػػذا َع ْف َ
ْ
استُ ْعم ػ ػػؿ ً
()2
مف أجػ ِػؿ ذا عمييما ِم ْف َد َخبل

اسما ,وكذلؾ عف وعمى ,ومف أجؿ استعماليما اسميف
يريد أف حرؼ الكاؼ استعمؿ ً
اسما"
دخؿ عمييما الحرؼ
ّ
الجار "مف" ,وىو ال يدخؿ إال عمى األسماء ,ويفيـ مف قولو "استعمؿ ً

أف اسميتيا مقصورة عمى السماع(.)3

()4
أما أبو حياف فقد ذكر أف كاؼ التشبيو
اسما قميؿ ّ ,
ويرى ابف عقيؿ أف استعماؿ الكاؼ ً
()5
وبيف أف القوؿ بحرفيتيا ىو مذىب
الجر ,وأف اسميتيا مختصة بالشعر ّ ,
التشبيو حرؼ يعمؿ ّ

سيبويو وجميور النحوييف ,والقوؿ باسميتيا مذىب أبي الحسف األخفش في فصيح الكبلـ( ,)6إال
فأقر باسميتيا في بعض اآليات ,نحو قولو تعالى﴿ :أَلَـ تَر ِإلَى الَِّذي ح َّ ِ ِ
يـ ِفي
أنو عاد َّ
َ
ْ َ
آج إ ْب َراى َ
ِرب ِ
ِّو  ...أ َْو َكالَِّذي َمَّر َعمَى قَ ْرَي ٍة﴾( ,)7واستد ّؿ ليا ببعض النصوص حيث قاؿ" :ومجيء الكاؼ
بعيد ,فاألولى ىذا الوجو
الجر ثابت في لساف العرب وتأويميا ٌ
اسما فاعمة ومبتدأ ومجرورة بحرؼ ّ
ً
حمبل عمى مشيور البصرييف,
األخير ,وانما عرض ليـ اإلشكاؿ مف حيث اعتقاد حرفية الكاؼ ً
والصحيح ما ذىب إليو أبو الحسف"(.)8
بأنيا ما يجوز أف يقػ ػ ػع موقعػ ػ ػيا االسـ ,فيي معنى "مثؿ" وما
وقد وسموا الكاؼ االسميػ ػ ػة ّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

شرح الكافية الشافية.365/1
ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ ص .72
ينظر :شرح ألفية ابف مالؾ لممكناسي.132/2
ينظر :شرح ابف عقيؿ.33/2
ينظر :البحر المحيط.76 ,62/1
ينظر :البحر المحيط  ,262/1ارتشاؼ الضرب.713/4
سورة البقرة ,اآلية .259 ,258
البحر المحيط .290/2

- 361 -

مجلة التربوي
العدد9

استعمال كاف التشبيه حرفا واسما

اسـ( ,)1وىي اسـ ألنيا معمولة فترد فاعمة ,واسـ كاف ,ومفعولة ,ومبتدأة,
اسـ فيو ٌ
معناه ٌ
ومجرورة بحرؼ ,أو إضافة ,وىكذا شأف األسماء المتصرفة يتغمّب عمييا وجود اإلسناد
واإلعراب( .)2ومثاؿ وقوعيا مبتدأ قوؿ الشاعر:
()3
ط ِوي الم ِ
ِ
الفر ِ
ِ
َّرُار
اىا
سام َع الصَّ
يف َي ْ
اء فَ ْو َ
ؽ ُذر َ
ح َ
أََب ًدا َك َ
َ
اسما بمعنى مثؿ ,وىو اسـ مبني في مح ّؿ رفع مبتدأ.
والشاىد فيو مجيء الكاؼ ً
ومثمو قوؿ الشاعر:

القموب الصاديات الحو ِ
ِ
ائـ
شفاء
كالج َوى مما ُيخاؼ وقد َنرى
بَِنا َ
َ
استشيد بو عمى مجيء الكاؼ مبتدأ ,فيي بمعنى مثؿ ,وخبرىا مجرور وىو "بنا" المتقدـ عمييا.
()4

وتقع الكاؼ فاعمة كما في قوؿ األعشى:
َكالطَّ ْع ِف يذىب فيو َّ
ت وا ْلفُ ْت ُؿ
أتنيوف َولَ ْف َي ْنيَى َذ ِوي َشطَ ٍط
الزْي ُ
الشاى ػ ػػد فيو مجيء الكػػاؼ في قولو "كالطعػ ػػف" فاعم ػػة لمفعػ ػػؿ "ينيى".

()5

وذىػ ػػب ابف جني إلى أف الكػػاؼ يقػ ػػع اسمػػًا في االختيػ ػػار ,وقػ ػػد ق ػ ػػاؿ عند استشي ػ ػػاده
بالبيت السػ ػػابؽ" :فأم ػػا قولػ ػػو :ولف يني ػػى ذوي شطط كالطع ػػف ,فمو حممتو عمى إقام ػػة الصفة

مقاـ الموصوؼ لكاف أقبح ...؛ ألف الكاؼ في بيت األعشى ىي الفاعمة في المعنى  ...والفاعؿ
()1
()2
()3

()4

()5

ينظر :رصؼ المباني ص.272
ينظر :اليمع .199/4
البيت مف الخفيؼ وىو ببل نسبة في شرح الكافية الشافية ,366/1والجنى الداني ص.83
الص ّرار :الجدجد وىو طير يصيح بالميؿ ,ينظر لساف العرب
والفراء جمع فرا ,وىو الحمار الوحشي ,و ّ
مادة "فري ,وصرر".
البيت مف البحر الطويؿ وىو ببل نسبة في شرح التسييؿ  ,171 /3والدرر الموامع.71 /2 :
والصاديات :العطاش ,والحوائـ :التي تحوـ حوؿ الماء ,ينظر لساف العرب مادة "صدي ,وحوـ".
البيت مف البحر البسيط وىو لؤلعشى في ديوانو ص ,149 :واألصوؿ البف السراج,439 /1 :
والخصائص البف جني.352 /2 :
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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اسما ُّ
أشد محافظة مف جميع األسماء"( .)1وقد
اسما صر ً
يحا وىـ عمى امحاضو ً
ال يكوف إال ً
أيضا في قوؿ امرئ القيس:
جاءت فاعمة ً
()2
ض ٍ
ؾ َكفَ ِ
ؾ مث ُؿ ُم َغمَّ ِب
اخ ٍر
عيؼ َولَ ْـ َي ْغمِ ْب َ
ؾ لَ ْـ َي ْف َخ ْر َعمي َ
َواّن َ
َ
فجعؿ الكاؼ في "كفاخر" فاعمة بػ"يفخر" .وتقع الكاؼ مفعوال بو كما جاء في قوؿ
النابغة الذبياني:

َّ
الش ِ
اإل ِ
برد ِّ
تاء مف ِ
محاؿ كاأل ََدِـ
ُ
وف ,إذا ما ْاألُ ْفؽ َجممَوُ
ال َي ْب َرُم َ
اسما لكاف كما في قوؿ جميؿ بثينة:
وتجيء الكاؼ أيضاً ً
()4
لو كاف في َق ْمبِي َكقَ ْد ِر قُ ٍ
فضبل ِ
لغيرؾ ما أَتَتْؾ َر َسائِمي
بلمة
ً
فالكاؼ في "كقدر" اسـ مبني في محؿ رفع اسـ كاف ,وخبره المجرور في "في قمبي" وىو
()3

بحرؼ الجر الباء قوؿ امرئ القيس:
متقدـ عمييا  .ومثاؿ انجرارىا ّ
ِ
َوُر ْحنا بِ َك ِ
العيف طَ ْوًار َو تَْرتَِقي
ب فيو
ب َو َسطَنا
ص َّو ُ
ابف الماء ُي ْجَن ُ
ُ
تُ َ
ومثاؿ انجرارىا باإلضافة قوؿ الشاعر:
()1
()2
()3

()5

سر صناعة اإلعراب.294 /1 :
البيػػت مف البحػػر الطػويؿ المرئ القي ػػس في ديوانو ص ,66وضرائر ابف عصفػور ص.234
البيت مف البحر البسيط لمنابغة الذبياني في ديوانو ص ,103والجنى الداني ص ,83والدرر
الموامع.71/2
ال يبرموف :ال يبخموف ,واإلمحاؿ :الجذب ,واألدـ :الجمد األحمر ,والمقصود بو السحاب األحمر الذي

()4

يدؿ عمى اإلمحاؿ ,ينظر شرح ديوانو لمدكتور عمي أبو ُمحمـ ص.103
فضبل وصمتؾ أو
أف في قمبي ...
ً
البيت مف البحر الكامؿ ,لجميؿ ُبثينة في ديوانو ص ,70وفيو :لو ّ
أتتؾ رسائمي ,وببل نسبة في شرح التسييؿ ,171/3والجنى الداني ص.83

()5

والقُبلمة :الجزء البسيط مف الشيء عند تقطيعو ,ينظر لساف العرب مادة "قمـ".
البيت مف البحر الطويؿ المرئ القيس في ديوانو ص ,137واألمالي الشجرية ,229/2وضرائر الشعر
البف عصفور ,235وأدب الكاتب ص.331
ابف الماء :ضرب مف الطيور المائية السريعة ,يجنب :يقاد ,تصوب :تنظر إلى أسفؿ ,يصؼ الشاعر
فرسو بابف الماء لطوؿ عنقيا وارتفاعي ا عف األرض ,ينظر شرح المكودي ص.158
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القمب ُّ
القمب ُحّبا
فاؽ ُح ْسنا َم ْف تََّيـ
كالب ْد ِر ,ال بؿ
ّتي َـ
َ
حب َ
َ
مجرور باإلضافة.
ًا
اسما
استشيد بو النحاة عمى مجيء الكاؼ ً

()1

اسما مف النثر بقػولو تعالى عف لساف المسيح عيسى عميو
واستشيػدوا عمى مجيء الكاؼ ً
ِ َّ
ِِ
ؽ لَ ُكـ ِّم َف الطِّ ِ
وف طَ ْي اًر بِِإ ْذ ِف المّ ِو﴾( ,)2أي :مثؿ
السبلـ﴿ :أَِّني أ ْ
َخمُ ُ
يف َكيَْيَئة الط ْي ِر فَأَنفُ ُخ فيو فََي ُك ُ
ؽ,
اسـ بمعنى مثؿ ,وىي في مح ّؿ نصب عمى أنيا مفعوؿ بو ألخمُ ُ
ىيئة الطير ,فالكاؼ ٌ
ألف مدلوليا مذكر وىو "مثؿ" ,ولو لـ تُجعؿ
والضمير في "فيو" يعود عمى ىذه الكاؼ االسمية؛ ّ
الضمير ببل مرجع؛ ألنو ال يجوز أف يعود إلى الطير؛ ألف النفخ
الكاؼ ىنا بمعنى "مثؿ" لبقي
ُ
ليس في الطير نفسو ,وانما ىو فيما يشبيو ,وال عمى ىيئة ,ألنيا مؤنثة.

دائما ,وىو أبو جعفر بف مضاء حيث ذىب إلى
اسما ً
ومف النحاة مف جعؿ "الكاؼ" ً
()3
رده أكثر
أبدا ,وعمّؿ قولو بأنيا بمعنى مثؿ ,وما ىو بمعنى اسـ فيو اسـ  ,وقد ّ
القوؿ بأنيا اسـ ً
النحاة بمجيئيا عمى حرؼ واحد ,وال يكوف عمى ذلؾ مف األسماء الظاىرة إال محذوؼ منو ,أو
شاذ بورود زيادتيا ,وال تزاد إال الحروؼ(.)4

خاتمة البحث

بعد أف فرغت مف مادة بحثي ىذا بحمد ا﵀ وتوفيقو أود أف ألخص ما توصمت إليو مف

نتائج في النقاط التالية:

 -1اتفؽ النحاة عمى أف الكاؼ حرؼ وقد تأتي اسما .

 -2إف كانت الكاؼ اسما فمجرورىا مجرور باإلضافة .

 -3الكاؼ إف كانت اسما فبل متعمؽ ليا وانما ليا موقع إعرابي يبنى عمى ما قبميا .

 -4الكاؼ إف كانت اسػ ػ ػما فميس ل ػ ػيا إال معػ ػ ػنى التشبيػ ػ ػو ألنيا في مقاب ػ ػ ػؿ "مثؿ" أي :أن ػ ػ ػ ػيا تفيد
()1
()2

()3
()4

البيت مف البحر الخفيؼ ,ببل نسبة في شرح التسييؿ ,170/3والجنى الداني ص.82
سورة آؿ عمراف ,مف اآلية ,49 :وينظر البحر المحيط ,466/2واإلتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي
ص.404
ينظػر رأيو في حاشية الصباف ,800/2وتوضيح المقاصػد لممرادي ,762/2والجنى الداني ص.79
ينظر :اليمع.199/4
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المماثمة .

 -5عدىا أغمب النحاة حرفا جا ار وال تكوف اسما إال في الضرورة الشعرية .
 -6ىناؾ مف شذ عف أغمبية النحاة فقاؿ بأنيا اسـ دائما .

آمؿ أف أكوف قد وفيت الفكرة حقّيا ,وما التوفيؽ إال مف عند ا﵀ – سبحانو وتعالى.

القرآف الكريـ برواية قالوف عف نافع.

.1

فهرس المصادر والمراجع

فواز أحمد زمرلي ,دار الكتاب العربي ,بيروت,
اإلتقاف في عموـ القرآف ,لمسيوطي ,تحقيؽ ّ
2005ـ.

.2

أدب الكاتب ,البف قتيبة الدينوري ,تحقيؽ األستاذ عمي فاعور ,دار الكتب العممية,

.3

حياف األندلسي ,تحقيؽ د .رجب عثماف محمد,
ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ,ألبي ّ
مطبعة المدني ,مصر ,نشر مكتبة الخانجي ,ط1998 ,1ـ.

بيروت ,ط1988 ,1ـ.

.4

األشباه والنظائر في النحو ,لمسيوطي ,وضع حواشيو عزيد الشيخ ,دار الكتب العممية,

.5

األصوؿ في النحو ألبي بكر السراج ,تحقيؽ د .عبد الحسيف الفتمي ,مؤسسة الرسالة,

.6

أمالي ابف الشجري ,بدوف طبعة ,وال تاريخ.

.8

اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ,ألبي البركات األنباري ,تحقيؽ حسف حمد ,دار الكتب

.7

.9

بيروت ,ط2001 ,1ـ.
ط1999 ,4ـ.

أمالي السييمي ,تحقيؽ محمد إبراىيـ البنا ,المكتبة األزىرية لمتراث 2002ـ.
العممية ,بيروت ,ط1998 ,1ـ.

البحر المحيط في التفسير ,ألبي حياف األندلسي ,دار الكتاب اإلسبلمي ,القاىرة ,ط,2

1992ـ.

 .10التبياف في إعراب القرآف ,لمعكبري ,تحقيؽ سعد كريـ الفقي ,دار اليقيف ,ط2001 ,1ـ.
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 .11توضيح المقاصد والمسالؾ ,لممرادي ,تحقيؽ د .عبدالرحمف عمي سميماف ,دار الفكر
العربي ,القاىرة ,ط2001 ,1ـ.

 .12الجامع ألحكاـ القرآف ,تفسير القرطبي ,ألبي عبدا﵀ األنصاري القرطبي ,تحقيؽ:
عبدالرزاؽ الميدي ,دار الكتاب العربي ,بيروت ,ط1997 ,1ـ.

 .13الجػ ػػنى الداني في ح ػ ػروؼ المعػ ػػاني ,لممرادي ,تحقيؽ:د .فخر الديف قباوة ود.محمد نديـ
فاضؿ ,دار الكتب العممية ,بيروت ,ط1992 ,1ـ.

 .14حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ ,ضبط وتصحيح يوسؼ الشيخ محمد البقاعي ,دار
الفكر ,بيروت ,ط2003 ,1ـ.

 .15حاشية الصباف عمى شرح األشموني ,دار الفكر ,بيروت ,ط1999 ,1ـ.

 .16الخصائص البف جني ,تحقيؽ الشربيني شريدة ,دار الحديث ,القاىرة2007 ,ـ.

 .17الدرر الموامع عمى ىمع اليوامع ,لمشنقيطي ,تحقيؽ محمد باسؿ عيوف السود ,دار الكتب
العممية ,بيروت ,ط1999 ,1ـ.

 .18ديواف امرئ القيس ,دار صادر ,بيروت2000 ,ـ.
 .19ديواف األعشى ,دار صادر ,بيروت 1994ـ.

 .20ديواف جميؿ بثينة ,شرحو وقدـ لو ميدي محمد ناصر الديف ,دار الكتب العممية ,بيروت,
لبناف ,ط1993 ,2ـ.

 .21ديواف النابغة الذبياني ,قدـ لو وشرحو الدكتور عمى بو ُممحـ ,دار مكتبة اليبلؿ ,بيروت,
ط1991 ,1ـ.
الخراط ,دار
 .22رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني ,لممالقي ,تحقيؽ أ.د .أحمد محمد ّ
القمـ ,دمشؽ ,ط2002 ,3ـ.

 .23سر صناعة اإلعراب ,البف جني ,تحقيؽ محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ وأحمد رشدي
شحاتو عامر ,دار الكتب العممية ,بيروت ,ط2000 ,1ـ.

 .24شرح ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ ,لممكناسي ,تحقيؽ حسيف عبد المنعـ بركات,
مكتبة الرشد ,الرياض ,ط1999 ,1ـ.

 .25شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ,تحقيؽ الفاخوري ,دار الجيؿ بيروت.
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 .26شرح التسييؿ ,البف مالؾ ,تحقيؽ د .عبدالرحمف السيد ومحمد بدوي المختوف ,ىجر
لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلف ,ط1990 ,1ـ.

 .27شرح التصريح عمى التوضيح ,لمشيخ خالد األزىري ,تحقيؽ محمد باسؿ عيوف السود ,دار
الكتب العممية ,بيروت ,ط2000 ,1ـ.

 .28شرح الرضي عمى الكافية ,تصحيح وتعميؽ يوسؼ حسف عمر ,منشورات جامعة قار
يونس ,بنغازي ,ط1996 ,2ـ.

 .29شرح الكافية الشافية ,البف مالؾ ,تحقيؽ عمي محمد معوض وعادؿ أحمد عبد الموجود,
دار الكتب العممية ,بيروت ,ط2000 ,1ـ.

 .30شرح المفصؿ ,البف يعيش النحوي ,توزيع مكتبة المتنبي ,القاىرة.

 .31شرح المقدمة الكافية ,البف الحاجب ,تحقيؽ جماؿ عبد العاطي مخيمر أحمد ,مكتبة نزار
مصطفى الباز ,مكة ,ط1997 ,1ـ.

 .32شرح المكودي عمى األلفية في عممي النحو والصرؼ ,دار المعرفة ,ط1998 ,1ـ.

 .33الصحاح لمجوىري ,إسماعيؿ بف حماد ,تحقيؽ :أحمد عبد الغفور عمار ,دار الكتاب
العربي بمصر.

 .34ضرائر الشعر ,البف عصفور ,تحقيؽ :حميؿ عمراف المنصور ,دار الكتب العممية,
بيروت ,ط1999 ,1ـ.

 .35الضرائر وما يسوغ لمشاعر دوف الناثر ,لآللوسي ,شرح محمد بيجة األثري البغدادي ,دار
األفاؽ العربية ,ط1998 ,1ـ.

 .36الكتاب ,لسيبويو ,تحقيؽ د .إميؿ بديع يعقوب ,دار الكتب العممية ,بيروت ,ط1999 ,1ـ.

 .37كتاب جميرة المغة ,البف دريد ,تحقيؽ د .رمزي منير بعمبكي ,دار العمـ لممبلييف ,ط,1
1988ـ.

 .38كتاب المتبع في شرح الممع ,لمعكبري ,تحقيؽ د .عبد الحميد حمد الزوي ,جامعة قاريونس,
بنغازي ,ط1994 ,1ـ.

 .39لساف العرب ,البف منظور ,إعداد يوسؼ خياط ونديـ مرعشمي ,دار العرب ,بيروت .
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 .40الممع في العربية ,البف جني ,تحقيؽ حامد المؤمف ,عالـ الكتب ومكتبة النيضة العربية,
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العدد 6

يشترط في البحوث العممية المقدمة لمنشر أن يراعى فييا ما يأتي :
 -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  ،والبحثالمكتوب بمغة أجنبية مرخصا بالمغة العربية .

 -يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد .

 تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون . التزام الباحث بالضوابط التي وضعتيا المجمة من عدد الصفحات  ،ونوع الخطورقمو  ،والفترات الزمنية الممنوحة لمعديل  ،وما يستجد من ضوابط تضعيا

المجمة مستقبال .
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 نظرالمجمة .
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