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وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء

، يفيد التشبيه كاف التشبيه: حرف جرٍّ

من شواهده: 	 

ْعاَلِم ﴾	  قوله تعالى: ﴿ َوِمْن آَياِتِه اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر َكاأْْلَ

َها َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر ﴾	  قوله سبحانه: ﴿ ِإنَّ

ُكْم َتْعِقُلوَن﴾	  ُه اْلَمْوَتٰى َوُيِريُكْم آَياِتِه َلَعلَّ ِلَك ُيْحِيي اللَّ قوله سبحانه:﴿َفُقْلَنا اْضِرُبوُه ِبَبْعِضَها َكَذٰ

ت أمامكم حين ضربتموه ببعض البقرة أي: سيحيي الله الموتى كما أحيا هذا الميِّ

ا َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُموَن﴾	  َمُكم مَّ َه َكَما َعلَّ قوله تعالى: ﴿ َفِإَذا َأِمنُتْم َفاْذُكُروا اللَّ

أي: فاذكروا الله ذكًرا كتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون

تنبيه: وردت كاف التشبيه زائدة في قول الله تعالى:﴿ َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء ﴾ لتوكيد انتفاء المثل والشبيه.

معاني حرف الكاف

 | تابع الوثيقة ]١٠٤[

١. كاف التشبيه

كاف التشبيه حرف عامل، يجرُّ االسم الذي بعده عمله

 ال محل له من 
اإلعراب الفتح مبني على للتشبيهجرحرفطريقة إعرابه
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كاف الخطاب: حرف خطاب، ليس فيه داللة على ذات المخاطب، بل يفيد معنى الخطاب ال غير على سبيل التنبيه 

ويعرف بجواز االستغناء عنه 

ولها ثالثة مواضع، هي:

أن تلحق أسماء اإلشارة:	 

في )ذاَك، هـٰذاَك، ذلَك، ِذيَك، ِتيَك، تاَك، هـٰذيَك، تلَك، ذاِنَك، هـٰذانَك، تانَك، هـٰتانَك، أولـٰئَك، هـٰؤلـٰئَك، هنالَك( 	 

وجميع ما يتفرع عنها من الصور التي ذكرناها عند حديثنا عن أسماء اإلشارة.	 

أن تلحق بعض أسماء اأْلفعال:	 

 	.) َهَلُكنَّ َهَلُكم، َحيَّ َهَلُكما، َحيَّ َهَلِك، َحيَّ َهَلَك، َحيَّ نحو )َحيَّ

أن تلحق )أرأيت( المكونة من: )همزة االستفهام + رأى + تاء المخاطب(:	 

 	،) فتقول: )أرأيتَك، أرأيَتِك، أرأيَتُكما، أرأيَتُكم، أرأيَتُكنَّ

َتُه ِإالَّ َقِلياًل ﴾	  يَّ ْحَتِنَكنَّ ُذرِّ ْرَتِن ِإَلٰى َيْوِم اْلِقَياَمِة أَْلَ ْمَت َعَليَّ َلِئْن َأخَّ ِذي َكرَّ َذا الَّ ومنه قوله تعالى: ﴿ َقاَل َأَرَأْيَتَك َهٰ

ِه َتْدُعوَن ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن ﴾	  اَعُة َأَغْيَر اللَّ ِه َأْو َأَتْتُكُم السَّ وقوله، سبحانه: ﴿ ُقْل َأَرَأْيَتُكْم ِإْن َأَتاُكْم َعَذاُب اللَّ

٢. كاف الخطابمعاني حرف الكاف
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تنبيه:

ذكرنا في حديثنا عن الضمائر في وحدة اأْلسماء )كاف المخاطب( وفروعها، وهي من الضمائر المتصلة من اأْلسماء 	 

نحو )هذا كتابَك، هذا لَك، أكرمك الله، إنــك كريم( وما يتفرع عنها، 	 

وذكرنا هنا )كاف الخطاب( وقلنا إنها حرف ال داللة فيه على ذات المخاطب 	 

والفرق بينهما:	 

أن حرف الخطاب يمكن أن يستغنى عنه دون أن يختل بناء الكالم 	 

أما كاف المخاطب، التي هي اسم مبني من الضمائر المتصلة فال يمكن االستغناء عنها	 

خطاب ال محل له من مبني علىحرف
اإلعراب

السكون

الكسر

الفـــــــــتح

كاف الخطاب حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

طريقة إعرابه


