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 4من  1الصفحة 
 

 معاني الكاف

 ، ولها معاٍن :تستعمل الكاف حرف جرأوالً ـ 

 :  كقولك للتشبٌه الكاف ـ تأت1ً

 . كاألسد زٌد ـ

 ـ الطفل كالبدر.

 ـ )موٌج كالجبال(.

 

  للتعلٌل ـ تأت2ً

 .إٌاكم لهداٌته:  أي(  هداكم كما واذكروه: )  تعالى قولهـ 

 

  ، شًء مثله لٌس أي(  شًء كمثله لٌس: )  تعالى قوله منه وجعل ، للتوكٌد زائدة ـ 3

 

 وقول الشاعر :

 كمثل الذي بي حذوك النعل بالنعل       فلما توافقنا عرفت الذي بها

 

 ستعمل اسًماثانًيا ـ ي

 : كقوله فٌدخل علٌه حرف جر آخر ، ااسم   واستعمل

 والفتل الزٌت فٌه ٌذهب كالطعن           شطط ذوي ٌنهى ولن أتنتهون

  ، الطعن مثل   شطط ذوي ٌنهى ولن : والتقدٌر ، الفاعلٌة على مرفوع اسم:  فالكاف
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 4من  2الصفحة 
 

"  بمعنى"  على"  وتكون ، علٌهما"  من"  دخول عند اسمٌن"  وعن ، على"  واستعملت

 : قوله ومنه ،"  جانب"  بمعنى " عن"  و"  فوق

           ظمؤها تم ما بعد علٌه من غدت

 : وقوله ، فوقه من غدت:  أي

 وأمامً تارة ٌمٌنً عن من           ذرٌئة للرماح أرانً ولقد

 . ٌمٌنً جانب من:  أي

 

 بعدهما وقع أو ، امرفوع   االسم بعدهما وقع إذا اسمٌن"  منذ ، مذ"  تستعملو

 مبتدأ[  اسم]  " : مذ"   ف ناشهر   مذ"  أو"  الجمعة ٌوم   مذ رأٌته ما"  األول فمثال ، فعل

 ومثال ، بعدهما لما خبرٌن ٌكونا أن بعضهم وجوز ،"  منذ"  وكذلك ، بعده ما خبره

"  فٌه والعامل ، الظرفٌة على المحل منصوب اسم" :  مذ"   ف"  دعا مذ جئت"  الثانً

 المجرور كان إن"  من"  بمعنى:  جر حرفا فهما امجرور   بعدهما ما وقع وإن " . جئت

 كان إن " فً"  وبمعنى ، الجمعة ٌوم من:  أي"  الجمعة ٌوم   مذ رأٌته ما"  نحو ، ماضٌا

 . ناٌوم   فً:  أي"  ناٌوم   مذ رأٌته ما"  نحو ، احاضر  

 

 ما الزائدة بعد حزوف اجلز

 ـ ما غري الكافة0

 :  تعالى:  كقوله ، العمل عن تكفها فال ، والباء"  وعن ، من"  بعد"  ما"  تزاد

 .( أغرقوا همخطٌئت   امم  )ـ 

 .(نادمٌن لٌصبحن   قلٌل   اعم  )ـ 
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 4من  3الصفحة 
 

 ( .لهم لنت   للا   من رحمة   فبما)  ـ

 : كقوله،  بعد الكاف تزاد وقد

 بالمٌسم كاللذعة ، شعواء           غارة   ربتما ٌا مأوى

 : وقوله

 وجارم   علٌه مجرومٌ  الناس   كما       أنه ونعلم موالنا وننصر

 ـ ما الكافة9

 : كقول الشاعر ، العمل عن  فتكفهما"  ورب ، الكاف"  بعد"  ما"  تزاد

  تمٌم بنً شر   الحبطات   كما*  المطاٌا شر من الحمر فإن

 : وقول اآلخر

  فٌهم المؤبل   الجامل   ربما

 حذف رب

 الجر حرف حذف ٌجوز ال ،الواو وبعد ، والفاء" *  بل"  بعد فجرت"  رب"  حذفت

 : فً الشواهد اآلتٌة " رب"  فً إال ، عمله وإبقاء

 المخترقن خاوي األعماق   وقاتم  

 : قوله"  بل"  بعد ومثاله

  هقتم   الفجاج   ملء   بلد   بل -

 

 : كقوله ، شًء ٌتقدمها أن غٌر من محذوفة"  رب"   ب الجر شذ وقد

 جلله من الحٌاة أقضى كدت        طلله فً وقفت دار   رسم  
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 4من  4الصفحة 
 

 حذف حزف اجلز غري رب

 :  قسمٌن على امحذوف  "  رب"  بغٌر الجر

  مطزدـ 0

 والخلٌل سٌبوٌه عند محذوفة بمن مجرور:  فدرهم ؟"  هذا اشترٌت درهم   بكم: "  كقولك

 وأبقى حذف قد الجار ٌكون والخلٌل سٌبوٌه مذهب فعلى ، الزجاج عند وباإلضافة ،

 .الجر حرف علٌها دخل إذا االستفهامٌة " كم"  ممٌز فً عندهما مطرد وهذا ، عمله

  مطزد ـ غري9

  ، خٌر على:  التقدٌرو " هلل والحمد خٌر  " : "  ؟ أصبحت كٌف"  له قال لمن رؤبة كقول

 

 : الشاعر وقول

 األصابع   باألكف كلٌب   أشارت          ؟ قبٌلة شر الناس أي:  قٌل إذا

 : وقوله ، كلٌب إلى أشارت:  أي

 االعالم   فارتقى تبذخ حتى              ألفته قٌس آل من وكرٌمة

 . االعالم إلى فارتقى:  أي

 

 

 أستاذ المادة    

 أ . د . أحمد رسن


