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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
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جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
 يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ( دراسة يف املعجم وعالقته بالنحو واألسلوب ظاهرة )كفى

 فرج اهلل  احلسنيسعد عبد م. د. 

12/9/2020 تأريخ القبول:       3/8/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:
( إحدى الظواهر الفريدة في اللغة العربية  في بنية يباشر هذا البحث الفعل )كفى         

ويتناول الباحث من خالله التفكير النحوي العربي  ،حوًا وأسلوباً تعمالها معجمًا وناس
اء اللغويين عامة والنحويين ومراحل تطوره في خصوص هذه الظاهرة مبّينًا من مساره آر 

( من ذلك إلى تثبيت صيغة ) كفى به ثم الخلوص زنة، وترجيحاً ، ومواخاصة، عرضاً 
ا في أسلوبها هذا والسّيما في القرآن الكريم بوصفها بنية تعّجبية جديدة ، الطرادها وتفرده

؛ ثّم موازنتها  مع استعمال آخر دال على التعجب بحكم داللة التركيب النحوي  بما لم 
يعهد عند النحاة . وهكذا  يمضي البحث حتى الوصول إلى المقارنة بين االستعمالين 

، عمالها  وتطوره ، نماذجمظاهر است( ووضع اليد على ديم والجديد أو المعاصر لـ)كفىالق
 .  وأمثلة
 التفكير النحوي ؛ نحو المعنى ؛ نحو التركيب ؛ التعّجب  الكلمات المفتاحية :    

 :مقدمة  -
يمثل الفعل ) كفى ( ظاهرة خاصة فريدة في االستعمال العربي ومستوياته معجمًا       

تدت خيوط شبكته الداللّية ، *ونحوًا وأسلوبًا ؛ وبرزت قيمة هذا الفعل معجميًا حينما ام
فانفتحت على مداخل لمواد لغوية أخرى مختلفة عن أصل اشتقاقه أفضت بـ) كفى ( إلى 
تنّوع صور تركيبها بأثرها المعجمي هذا . أّما تفّرد الجانب النحوي فهو يأتي من االمتداد 

بين مفعول واحد المعجمي لـها ، الذي يتحقق في تنوعها بين اللزوم والتعدي وتردد التعدي 
أو مفعولين . في حين يحظى مبحث الباء الزائدة  ووظيفته في معمولها بأهمية  كبيرة 
أغنى البحث فيها بما ترشحت لها بأثر من أقوال القدماء وتوجيهاتهم النحوية  بناء على 
سياقاتها المتحققة  أو ما يقاس عليها من االستعمال الممكن ؛ وتباعًا يأخذ مستوى 

                                                 

 . قسم اللغة العربية/ كلية التربية/ جامعة البصرة 



 م. د. سعد عبد احلسني فرج اهلل                                                 ظاهرة )كفى( دراسة يف املعجم وعالقته بالنحو واألسلوب 
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وب حصته من تضافر المعجم والنحو والسياق في بناء صيغة ) كفى به ( الدالة األسل
 على إنشاء التعّجب ، في استعمال تنفرد فيه عن نظائرها من األفعال . 

وبأثر مّما اتضح أعاله ، عمل البحث على رصد المعنى المعجمي بدءًا ، مراعيًا في    
قاتها النحوية ) التضام ( وتحديدا فيما عمقه وجوهره خصائصه التركيبية الداللية وعال

. من خالل التقّصي لكتب التراث التي تعّرضت لمباحث ) كفى (  (1)يعرف بقيود التوارد 
، استقراًء لذلك المعنى حتى تبيان أثره في التركيب النحوي وتنوع استعماالته ، بما جعل 

دي لواحد أو اثنين من مفعوالته . النحاة يختلفون في تحديد نمطه التركيبي بين اللزوم والتع
وليس المكون التركيبي هذا بمعزل عن األسلوب المرتبط بالسياق كما هو معلوم ، لذا كان 
لزامًا على الباحث التتبع الدقيق لالستعمال القديم المبثوث في بطون كتب التراث وأقوال 

ار النمط األسلوبي الذي العلماء القدماء وآرائهم وتوجيهاتهم فيه ، ألجل التحّري عن أسر 
يحّول ) كفى ( من مضمون اإلخبار إلى اإلنشاء ، وتحديدا معنى التعجب غير القياسي 
، على الرغم من الخالف القائم في تحديد نوعه بين علماء التراث ؛ إذ لم تكن الصورة 
 بتلك الوضوح التي خلص منها البحث في إثبات الصيغة التعجبّية المترشحة عن التمثيل
المعجمي في سياقه التركيبي ، أضف لها وظيفة الصيغة والحرف معًا . وتبرز أهمية 
البحث أيضًا في أواخره فضاًل عن سوابقه ، عبر مقارنة ُتجرى بين االستعماَلين المّطرَدين 
القديم والحديث نماذج وأمثلة ، لبيان صور التطور في الحديث أو المعاصر منهما الذي 

بحث مع تثبيت صيغة ) كفى به ( التعجبّية .  ومن الثمرات الملحقة به يمثل أهم ثمار ال
تباعا ، لتضيف له أهمية أخرى ؛ أّنه رصد جانبًا من مظاهر تطور الفكر النحوي العربي 
في حدود هذه الظاهرة جاء من عرض وتحليل وموازنة ونقد وتوجيه ، بما قد يفيد المعنيين 

المعطيات بمجموعها هي ما يباشره هذا البحث في بهذا المجال مستقبال . إّن هذه 

                                                 

نما المعني التركيبي حصرًا بالمفهوم اللساني الحديث  -* ليس المعني من المعجم المفهوم اإلفرادي منه وا 
 البناء النحوي كما سيتضح .، أي : مراعاة أثر المعجم في 

للتوسع في هذا المفهوم ينظر المعجم وعالقته بالنحو عند د. تمام حسان ، للباحث ، مجلة مجمع  -1
هـ ، تموز وتشرين األول 1440والمحّرم  1439( ، شوال هـ 91اللغة العربية ، بدمشق ، المجلد    ) 

 .وما بعدها  461م ، الجزءان الثالث والرابع ، ص 2018
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تضاعيف سطوره  ، كاشفا بها عن أسرار المعنى والتركيب في ) كفى ( التي تجاوزت 
 فيها أقرانها من األفعال بل الكلمات جميعها . 

ل :  كفى في دائرة التأصيل المعجمي :     المبحث األوَّ
 ) كفى ( في المعجم العربي . -

 -اجة البحث هنا إلى بيان المعنى المعجمي  في ) كفى ( ملحة جّدا ؛ فهو إّن ح       
مفهوم يخرج عن اإلطار الفردي النمطي ويتجاوزه إلى مدى حيوي فاعل   -كما نوهنا 

موصول بأثر داللي وتركيبي/ نحوي بالصورة التي ستجلى في مسار البحث الحقًا. وكما 
اللتها وتعلقها بمسائلها تركيبا وأسلوبًا بوصفها ظاهرة  بّينا ؛ إّن ذلك قد أتى لها من تنوع د

تكاد تكون نادرة في األفعال العربية األخرى حتى تلّون عملها بأثر من ذلك كّله . وبعُد ؛ 
فمن خالل الّترحال في بطون المعاجم وكتب اللغة والنحو مضافا إليها النصوص العربّية 

 على ثالثة معاٍن ، هي :  –غالبًا  -امة  تأتي الفصيحة نجد أن ) كفى ( بتصريفاتها الع
( ، وهو المعنى األصل الذي يّطرد من دالالت ) كفى ( معجمّيا ، حْسُب بمعنى )  -1

هـ (  393، والجوهري )ت (1) هـ ( في تهذيب اللغة370حتى اقتصر عليه األزهري ) ت 
ُبعد الرابطة ومتانتها دالليًا  ، عندما بحثا مادة هذا الفعل ومعانيه . ويؤّكد (2)في الصحاح 

ونحوّيا أي تلك القائمة بين اللفظين : ) كفى ، وحْسب ( ما ورد في بعض الكتب النحوّية 
هـ ( ؛ إذ  175المتقدمة ، ككتاب ) الجمل  ( المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 
بـ ) كفى  ( ..  قال فيه : ) ) وحْسُب ( مثل ) كفى ( إاّل أّنك تخفُض بـ )حسب( وتنصب

. وتبرز هذه (4)ومضى يساوى بينهما في سائر كالمه الذي دار حول الّنص أعاله  (3)(
هـ ( ، فقد قارن المصّنف  بين  180العالقة أيضًا في كتاب إمام النحاة  سيبويه )ت 

                                                 

هـ (، تحقيق علي حسن هاللي ، الدار المصرية للتأليف 370ينظر تهذيب اللغة ، األزهري ) ت  -1
 ، مادة )كفى( .  384/ 10والترجمة ، القاهرة . 

هـ ( . تحقيق أحمد عبد الغفور  393ينظر صحاح اللغة ، ، اسماعيل بن أحمد الجوهري ) ت  -2
 ، مادة ) كفى ( . 2475/  6لبنان . ،  -م ، بيروت 1990،  4عّطار . دار العلم للماليين ، ط

هـ( ، انتشارات استقالل ، عن مؤسسة الرسالة ، 170الجمل في النحو ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ) -3
 . 89ناصر خسرو .،  –هـ ، طهران 1410، 1ط
 .  90-98ينظر السابق نفسه ،  -4
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اللفظين في زيادة ) الباء ( ، بما يفصح عن سمة اشتراك قائمة بينهما تقرب إلى عالقة 
 . (1)دف الترا
هـ ( في إصالح المنطق معنى )حْسب ( فقال : ) وتقول 244وتتبع ابن السكيت )ت     

. على أّن كلمة الفصل في   (2): حْسبي من كذا وكذا ، وقد أْحَسَبني الشيُء إذا كفاك ( 
هـ ( الذي يشتق من 395هذه الدعوى تظفر بموقعها في مقاييس اللغة البن فارس )ت

اللة األصل ثم يجري في مجاريها كما هو منهجه  ؛ وفي ذلك جاء قوله : مادة الكلمة الد
) ) كفا ( الكاف والفاء والحرف المعتل يدلُّ على الحْسب الذي ال مستزاد فيه . وُيقال : 
كفاَك الشيُء يكفيك ، وقد كفى كفايًة ، إذا قاَم باألمر . والُكفيُة : القوت الكافي . وُيقال : 

. وكما هي العادة ، لم تكن المعاجم المتأخرة لتحيد  (3)جٍل ، وكاِفيَك ( حسُبك زيٌد من ر 
عن نظيراتها المتقدمة في بحث معاني األلفاظ ومشتقاتها ؛ ففي معجم لسان العرب البن 

تلفي  -بعد أن أسهب مصنفه في بيان دالالت مادة ) كفي (  -هـ ( 711منظور )ت
ه في تلك المادة ،  ومنه : ) وُيقاُل : كفاك هذا معنى ) الحْسب ( عنده من  بواكير مبحث

 .  (4)االمُر ، أي حسُبك (
( ، وهما لفظان متقاربان في داللتهما على االكتفاء  أجزَأ أو أغنىيأتي بمعنى )  -2

هـ( 367والعمل النحوي . ومن أوائل من أورد هذا المعنى المتأّصل فيهما ابن القوطّية )ت
قال في األول : )َجَزأُت بالشيء َجزًأ : اكتفيت به ، والشيَء : في كتابه األفعال ، إذ 

. أّما كالمه عن ) أغنى ( ، فقد جاء ما  (5)جعلُت منه أجزاء ، وأجزأ الشيُء : كفى (

                                                 

هـ 1408،  3الم محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، طهـ( تحقيق عبد الس180ينظر الكتاب ، سيبويه ) -1
 .2/42م ، القاهرة ، 1988 -
هـ( ، تحقيق أحمد محمد شاكر و عبد السالم هارون ، دار 244إصالح المنطق ، ابن السكيت ) -2

 .  342، القاهرة ،  4المعارف ، ط
م محمد هارون ، دار الفكر هـ( ، تحقيق عبد السال395مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس )  -3
 ، مادة )كفا ( .188/  5م .،         1979-هـ 1399، 
م 1999-هـ 1419،  3هـ(  ، دار احياء التراث العربي ، ط711لسان العرب ، العاّلمة ابن منظور ) -4

 ، مادة )كفي ( .  15/225لبنان .،  -، بيروت 
 . 51فوده ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .،  هـ( ، تحقيق علي367األفعال ، ابن القوطّية  ) 5 -
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هـ ( ، فقال 370. واألثر نفسه اقتفاه االزهري )ت  (1)نّصه : ) .. وأغنى الشيء : كفى (
. وعن أغنى أضاف األزهري أيضًا  :   (2)عنى كفى (: ) يقولون : أجزَا ، وهو عندهم بم

) وأّما الَغناء بفتح الغين والمد فهو اإلجزاء والكفاية ، ُيقال : رجٌل مغٍن ، أي مجزيٌء 
ْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌن ُيْغِنيِه (  (3)كاٍف ( ] ، ثّم إّنه جعل منه قوله تعالى :   )  ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ

 .   (4)رًا إّياه بـ )يقول : يكفيه شغل نفسه عن شغل غيره ([ ، مفسِّ  37عبس : 
هـ( لكفى من المادتين داللة األصل فيهما ، بقوله 395وبعُد ؛ فقد أثبت ابن فارس )      

في حين أّصل   (5): ))جزأ( الجيم  والزاء  والهمزة أصٌل واحٌد ، وهو االكتفاء بالشيء (
ين والنون والحرف المعتل أصالن صحيحان ، أحدهما لمادة ) غنى ( قائاًل فيها : ) الغ
، وهكذا تابعت سائر المعاجم الالحقة ما تقـدم منها  (6)يدلُّ على الكفاية ، واآلخر صوت (

. ومن األمثلة الشعرّية التي ُذكِرت في هذا الغرض ، أي  (7)كما الـعرف فـي   تآليفها 
من قول الشاعر ( 8)هـ ( في المغني 761) كفى بمعنى أجزَأ أو أغنى ، ما أورده ابن هشام

 :(9  )  
 َقليٌل منَك َيْكفيني ولكْن ... قليُلَك ال ُيقاُل لُه َقليلُ 

 

                                                 

 . 29السابق نفسه ،  1 -
 ، مادة ) جزى ( .  11/144تهذيب اللغة ،  2 -
 ، مادة ) غنى ( . 201/ 8السابق نفسه ،  - 3
 مادة ) غنى ( . 202/ 8السابق نفسه ،  -4
 ، مادة ) جزأ ( .  1/455مقاييس اللغة،  -5
 . 4/397السابق نفسه ،  -6 
 ، مادة ) غنا (  . 138/ 15مادة ) جزأ ( ، وينظر أيضًا   46/ 1ينظر لسان العرب ، -7
هـ ( ، تحقيق د. مازن المبارك و محمد 761ينظر مغني اللبيب ، جمال الدين ابن هشام األنصاري )  8

 .  1/145،  طهران . 5ناصر خسرو ،   ط  -علي حمد اهلل ، مؤسسة الصادق 
ر أحمد بن على الميكالي ، في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ، ابن البيت ألبي النص  - 9

 -م ، بيروت 1948 -هـ 1367أحمد العباسي  ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، عالم الكتب ، 
 . 259/ 3لبنان . 
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( على قلته ، ألنه ُألحق بمادة ) كفى ( في بعض استعماالتها  وقىالمعنى الثالث )  -3
حوي وتصريفاتها على سبيل التضمين النحوي ، وهو معنى قليل ذكره أبو حيان الن

. وتابعه ابن هشام في (1)هـ (708هـ (  ونسبه إلى استاذه أبي جعفر ابن الزبير)745)
، ويندر أن تجده عند غيرهما من صّناع المعاجم أو النحاة َبْلَه المفسرين . ( 2)المغني

وذهبا إلى أّن هذا المعنى قد قام في آيتين من القرآن الكريم ؛ األولى قوله تعالى : } 
[  واآلية الثانية منهمـا قوله تعالى : } 25] األحزاب :  لَُّه اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقتَاَل {َوَكَفى ال

[ ، ففّسر الفعلين : ) كفى ،    وسيكفيهم (  من اآليتين 137]البقرة :  َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّه {
يُتُه الّشرَّ ، بمعنى ) وقى ( . ووافقهما الدماميني في شرحه للمغني ممّثاًل له بقوله : ) وق

. وقد نظفر في اللسان بتلميح في هذا الغرض ، وذلك في موضع  (3)أي منعُته إّياه (
 (4)استشهد فيه ابن منظور بحديث : ) َمن قرَأ اآليتين من آخر سورة البقرة في ليلٍة كفتاهُ (

. (5)ِن المكروَه (إذ تكّلم بوجوه المعنى لـ ) كفتاه( فجاء منها قوله : ) َتكفياِن الشرَّ وَتقيا
على أّن أبا حيان وابن هشام عّدا الفعل المتضمن في اآليتين إلى مفعولين ، في حين هو 
في اللسان معّدى الى مفعول  واحد ، ورّبما أضمَر أحد المفعولين  لالختصار، وال يضير 

تناسب سياق تقديره بـ ) َتكفيان القارَئ الشّر وتقياِنه المكروَه ( ، فإّن فيه داللة تامة 
 الحديث .

 
    
 

                                                 

 هـ( ، تحقيق  د. رجب عثمان محمد ، مكتبة 745ينظر ارتشاف الضرب ، أبو حيان األندلسي ) -1
 . 1701 -1700/ 4م ،  1998 -هـ 1418، القاهرة ، 1الخانجي ، ط 

 . 147/ 1ُينظر المغني ،  - 2
هـ( ، تحقيق أحمد عزو عناية ، 828شرح الدماميني على المغني ، محمد بن أبي بكر الدماميني  ) - 3

 . 397/ 1لبنان .  -م ، بيروت 2007 -هـ 1428، 1مؤسسة التاريخ العربي ، ط
بيروت . باب  -م ، دمشق  2002-هـ 1423، 1ه البخاري في صحيحه ، دار ابن كثير ، طأخرج - 4

 . 1280( ، ص  5009فضائل القرآن ، رقم الحديث : ) 
 ، مادة ) كفي ( .15/225لسان العرب ،  - 5
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 المبحث الثاني :  كفى في دائرة التأصيل النحوّي : 
 كفى فعل أم اسم فعل ؟  -أواًل 

ُيتداول في بعض المؤلفات المتأخرة أّن هناك خالفًا بين النحاة حول ) كفى ( أهي       
الهم  يذكر فعل أم اسم فعل ؟ غير أّنك ال تجد أحدًا من اللغويين األوائل بمختلف أعم

مثل هذا الخالف أو يلمح إليه ، ناهيك عن أّنهم ما كانوا لُيدرجوا هذا الفعل في زمرة 
أسماء األفعال ؛ فقد خلت تآليف الُحقب المتقدمة وتصانيفها اللغوية عامة وسواها من أي 
إشارة تذكر في ذلك  . على أّن الباحث ال يعثر بهذا الزعم والقول في الخالف إاّل في 

ض كتب المتأخرين إذ دأب بعضهم يرسل الكالم في هذا الشأن على عواهنه من دون بع
بيان أو توضيح ولو كان موجزًا ينسب فيه الخالف إلى أصحابه من علماء لغة أو اتباع 
مذهب نحوي معين . وقد ُلِحظ أّن هذا القول كثيرًا ما يتردد في بعض التفاسير القرآنية 

ابتداء من القرن الثامن الهجري وما تالها ، ويندر ذكره في  وأسطر من  كتب أصول الفقه
( أول المتأخرين   ه745كتب النحو من تلك الحقب . وربما يكون أبو حيان األندلسي )

مّمن صّرح بهذا الخالف في كالم مبتسر يخلو من تفصيل كما سبق ذكره مصححًا فيه 
: أهي اسم ، أم فعل ؟ والصحيح  فعليتها ؛ وجاء في ذلك  قوله : ) وفي ) كفى ( خالف

هـ ( مصّححًا الفعلية أيضًا ، لعّلة 771. وتابعه في الرأي السبكي )   (1)أّنها   فعل (
تنوعها في العمل  بين اللزوم والتعدي لمفعول أو مفعولين ألّن : ) ) كفى ( فعٌل ال اسٌم 

ية كفى هم قلة ال . ويظهر من خالل التتبع  أن القائلين باسم 2فعل على الصحيح ( 
هـ ( الذي عّد )كفى( في 311تكاد تذكر قد وقعت في وهٍم خطَر لهم من قول الزجاج )

[ ونظائره متضمنة  45النساء : قوله تعالى : } َوَكَفى ِباللَِّه َوِليًّا َوَكَفى ِباللَِّه َنِصيًرا { ]
ما برح يحكم على  لمعنى  ) اكتفوا ( أو ) اكتِف ( ومع تأويله وتوجيهه في ذلك  لكنه

                                                 

هـ( ، تحقيق صدقي محمد جميل ، دار الفكر ، 754ُينظر البحر المحيط ، أبو حيان األندلسي )  - 1
 . 523/  3لبنان .  –م ، بيروت 2010 -هـ 1431-1432

هـ( ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 771األشباه والنظائر ، الُسبكي ، ) - 2
 . 373/  2م .  1991 -هـ  1411لبنان ، -، بيروت  1عوض ، دار الكتب العلمية ، ط 
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هـ( من النحاة الّقلة 761. وكان ابن هشام ) (1)االسم المجرور بالباء الزائدة أّنه فاعل لكفى
؛  فظّن أولئك القلة أّن الزجاج وابن ( 2)الذين  حّسنوا رأي الزجاج ذاك في تأويل فعل االمر

وأّكد اآللوسي ! .  (3)هشام  يرجحان أن تكون ) كفى ( اسم فعل أمر بمعنى ) اكتِف (
هذا التوّهم بقوله :  ) وظّن بعض الناس أّن ) كفى ( على هذا القول اسم فعل أمر 
يخاطب به المفرد المذّكر وغيره نحو )حّي ( في حّي على الصالح ، فالمعنى هنا اكتفوا 

.  (4)باهلل ، وأنت تعلم أّن هذا بعيد اإلرادة من كالم الزّجاج ويأباه  كالم ابن هشام (
لسبب واضح ، ألنهما يرفعان االسم المجرور بالباء الزائدة على الفاعلية محاّل . ويحسن وا

 أن نذكّر أّن لرأي الزجاج ذاك تفصياًل سيأتي في محّله من السطور الالحقة .  
وهكذا ؛ بناء على ما ثبت أّن كفى فعل فحسب وال أثـر السم الفعل فيهـا ،  عـندها      

لى أن نعيد ذلك الزعم في كتاباتنا المعاصرة ، ونسوق فكرة الخالف فيه تنتفي الحاجة بنا إ
، وكأّنه خالف متأّصل في الفكر النحوي ، مع أّنه فرط ظّن متعّجل ، بل وهم وقع فيه 

 بعض المعربين المتأخرين .  
 .  ) كفى ( بين التعدي واللزوم -ثانيًا 
أحدًا من علماء العربية  -اللغة عامة مع كثرة تتبعي لمصادر النحو أو  -لم أجد       

المتقدمين يشير بلفظ صريح إلى ) كفى ( من جهة التعدية واللزوم ، والراجح أّنه لم يكن 
من ضمن أبحاث تلك الحقب المتقدمة على ما توافر لي من مصادر ، لكّن كثر تداول 

مهم ألقوال العلماء هذا المبحث عند المتأخرين منهم ، ويبدو أّنهم توسعوا به من خالل فه
 -الذين سبقوهم بما ألمحوا من ذلك  ، فأضاف أولئك المتأخرون  لها من تأمالتهم فيه 

لفظًا ومعنى ، بلَه عماًل ، بناء على ما ورثوه من أولئك السلف فضاًل  -أعني ) كفى ( 
عن نتائج التأمل في النصوص الفصيحة  ، بما يفوق نظر من تقدمهم بحكم تطور الفكر 

                                                 

هـ ( ، تحقيق د. عبد الجليل عبده 311بن السري الزجاج )ينظر معاني القرآن واعرابه ، إبراهيم  - - 1
 . 134و 2/57م .1988هـ ، 1408، 1شلبي ، عالم الكتب ، ط

 . 144/ 1ينظر مغني اللبيب ،  - 2
هـ( ، تحقيق د. أحمد محمد الخّراط ، دار القلم ، دمشق 756ينظر الّدر المصون ، السمين الحلبي ) - 3
 .7/324. 
 .  8/ 12لبنان .  –هـ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1270اني ، اآللوسي  )تفسير روح المع -4
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وما إن شرع علماء هذه الحقب الالحقة  بالتصانيف حتى أخذت  بوادر الخالف لنحوي ا
بين رجاالت النحو تدبُّ في ذلك الفعل من جهة عمله  ناهيك عن مباحثه األخرى . أّما 
لزومها أو تعديتها فقد سلكوا ببابها مسالك الخالف ؛ إذ ذهب قسم منهم بقصورها وتعديتها 

فير ، في حين ذهب بعضهم إلى عّدها من األفعال المتعدية وليست معًا وهم الجمُّ الغ
القاصرة وهم القلة القلية منهم . ويبدو أّن سبب الخالف يعود إلى تفّرد هذا الفعل في 
لى اثنين أخرى وهو  داللته ألّنه ) قد يأتي قاصرًا مّرًة ، ومتعّديًا بنفسه إلى واحدة مّرة ، وا 

 -قبيل الخوض في أقوال المتأخرين  -.  ولزامًا علينا  (1)ه (نوٌع غريب يقلٌّ      نظير 
التنويه بأّن مباحث أوائل النحاة  كانت تنصب على فاعل ) كفى ( وزيادة الباء فيه  ، 
وفي الغالب كانت شواهدهم وأمثلتهم تدور حول معنى ) حسب ( ، فُيفهم من كالمهم أّنه 

 (2)هاتهم النحوية والداللية في استعماله ذاكفعل قاصر دّلت عليه توجي -بالمعنى هذا  –
. وهو ما سيظهر لنا جليًا في مبحث فاعل  ) كفى ( عندما ننقل نصوصًا عنهم في ذلك 

 الشأن .
 
 
 

                                                 

 . 373/ 2األشباه والنظائر ، الُسبكي ،  - 1
هـ ( ، تحقيق  207. ومعاني القرآن ، الفراء  )  327، 176، 24/ 2الكتاب  -مثاًل  -ُينظر  - 2

لبنان .  –م ، بيروت  1983 -هـ 1403،  3طمحمد علي النجار  وأحمد يوسف نجاتي ، عالم الكتب ، 
هـ ( ، تحقيق أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي ، دار 368، وشرح كتاب سيبويه  ، )120 -119/ 2

،  10/384، وتهذيب اللغة  3/5لبنان .  -هـ ، بيروت 1429 -2008،  1الكتب العلمّية ، ط
 -د. حسن شاذلي فرهود ، كلية اآلداب  هـ ( ، تحقيق377واإليضاح العضدي ، أبو علي الفارسي ، )

هـ( 377، والمسائل المشكلة ، ، أبو علي الفارسي )267م . 1996 -هـ 1389،  1جامعة الرياض ، ط
،  52لبنان .  -م ، بيروت 2003-هـ 1424، 1، تحقيق د. يحيى مراد ، دار الكتب العلمية ، ط

، 2لفتاح إسماعيل شلبي ، دار الشروق ، ط هـ( ، تحقيق  د. عبد ا384ومعاني الحروف ، الرماني )
، وسر صناعة اإلعراب ، أبو الفتح عثمان  37المملكة العربية السعودية .  -م ، جّدة 1981 -هـ 1401

م ، 2000-هـ 1421، 1هـ( ، تحقيق محمد حسن اسماعيل ، دار الكتب  العلمية ، ط392بن جّني )
 .   151و146/ 1لبنان  -بيروت 
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 :اآلراء  في تعدية ) كفى ( ولزومها  -ثالثاً 
ة ، يتكّشف للباحث المتقّصي المتتبع تأريخّيًا ألقوال العلماء أّن هناك قسمين من النحا   

أضف لهم بعض اللغويين والمفسرين الذين تحّدثوا عن ) كفى ( باتجاهين مختلفين . 
القسم األول منهما ُعني بعملها لزومًا وتعدية في سياق حديثه عن فاعلها ومفعولها عند 
زيادة الباء فيهما ، ولكنهم لم يباشروها باإلشارة الصريحة إلى معانيها وعالقة المعنى 

.  (1)( عندما تناول مادتها وداللتها في استعماالتها المختلفة 458سيده )بالعمل ؛ كابن 
هـ ( الذي ُيستدلُّ منه األخذ بذلك المذهب عند قوله : ) .. 542ومثله ابن اّلشََّجري )ت 

. وُيفهم (2)أّن } كفى { مّما غلب عليه زيادة الباء ، تارة مع فاعله ، وتارة مع مفعوله (
هـ ( عن ) كفى ( أّنه مّمن يذهب إلى تعديتها لمفعول واحد 543قولي )أيضًا من كالم البا

 بل إلى مفعولين أيضًا ، ويتضح ذلك في معرض تفسيره آية    } َوَكَفى ِباللَِّه َحِسيًبا { ]
[  ، حيث قال : ) أي : كفاك اهلل حسيبا، فالكاف المفعول محذوف، والباء  6النساء:

[ فـ)كفى( 137البقرة :  اهلل (، كقوله : } َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّه { ]زيادة ، وفاعل )كفى( لفظة ) 
فعل متعد إلى مفعولين، والتقدير: كفاك اهلل شرهم وأذاهم . و)حسيبًا ( نصب على التمييز 

هـ ( في حديثه عن 577، وتابعه أبو البركات ابن األنباري )(  3)وقيل : على الحال  ( 
).. أي كفاك اهلل حسيبًا . فالكاّف المفعول محذوفة . والباء زائدة اآلية نفسها قائاًل :   

هـ(  في ) كفى ( فجعلها متعدية إلى مفعولين دون سواهما  616. وبالغ العكبري ) (4)..(
آية  -نحوياً  -، حتى في الموارد التي هي مظان اللزوم فيها ، مصّرحًا بذلك عند تحليله 

[ ، مستداًل عليه من القرآن  نفسه ، قوله : ) وكفى 79{ ] النساء: } َوَكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا 

                                                 

هـ( ، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، 458لمحيط األعظم ، ابن سيده )المحكم وا -1
 .    113/  39لبنان . -م ، بيروت 2000-هـ 1421، 1ط
هـ( ، تحقيق د . محمود 542أمالي ابن الشجري ، هبة اهلل بن علي محمد بن حمزة الحسني العلوي ) - 2

 . 221م . 1992 -هـ  1413، القاهرة ،  1محمد الطناحي ، مكتبة الخانجي ، ط
يضاح المفضالت ، أبو الحسن علي بن الحسين الباقولي ) - 3 هـ( ، تحقيق د. 543كشف المشكالت وا 

 . 290محمد احمد الدالي ، مجمع اللغة العربية بدمشق ، 
عبد الحميد طه ، هـ ( ، تحقيق د. طه 577البيان في غريب القرآن ، ، أبو البركات بن االنباري  )  - 4

 . 243/ 1م . 1980 -هـ 1400،  1الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط
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يتعدى إلى مفعولين وقد ُحذفا هنا ، والتقدير: كفاك اهلل شّرهم ، ونحو ذلك ، والدليل على 
هـ ( من ذوات  المفعول 646، وعّدها ابن الحاجب ) ( 1)ذلك قوله : } َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّه { (

( كان له رأي آخر أورده في بحث الباء وزيادتها في 702ّن المالقي )، ولك (2)الواحد
الفاعل ، فُفِهم من كالمه أن ) كفى ( تأتي قاصرة ومتعدية إلى مفعولين فحسب ، والباء 
عنده ال ُتزاد إاّل  في فاعل القاصر ) فإن كانت متعدية إلى مفعولين فال تدخل الباء على 

[ و }ِإنَّا َكَفْيَناَك 25] االحزاب : ى اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقتَاَل { فاعلها كقوله تعالى : } َوَكفَ 
وغاب عن اتباع هذا القسم العناية باألثر المعجمي   (3)[.. (95الحجر : اْلُمْسَتْهِزِئيَن { ]

في داللة الفعل ، وتضمنه ما يقصره عن العمل أو يعّديه ، فكان ذلك مدعاة لغموض 
 هم في االضطراب حتى غاب الحسم عندهم في تثبيت عملها وداللتها .كالمهم  بل وقوع

أّما القسم الثاني فهو مظاّن التصريح والتفصيل في ) كفى ( وعالقة معانيها بعملها       
من اللزوم إلى التعدية من المفعول الواحد إلى المفعولين  ، وهو موضوع بدأ يطفو على 

الثامن الهجري وما تاله  ، وقد ظهرت بواكيره عند السطح مع حركة التأليف في القرن 
هـ ( 708هـ ( الذي نقل نّصًا عن أستاذه أبي جعفر ابن الزبير )745أبي حيان النحوي ) 

ُيفّرق بين معنيين قاما في ) كفى ( ، هما )حسب( و)وقى( إذ قّيد زيادة الباء التي بمعنى 
. (4)بنصوص من القرآن الكريم ) حسب ( ومنع زيادتها في معنى ) وقى (، مستشهدا

هـ( في المغني  أّنه مّمن يقسم ) كفى ( على 761ويظهر من كالم ابن هشام األنصاري )
قاصر ومتعدية  لفعل ومتعدية  لفعلين بناء على معانيها فالباء تزاد في فاعلها إذا كانت 

                                                 

هـ ( ، دار 616إمالء ما مّن به الرحمن ، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين ابن عبد اهلل العكبري )  - 1
 .168/ 1لبنان . ،  –، بيروت  1الكتب العلمية ، ط

أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن حاجب النحوي ينظر اإليضاح في شرح المفّصل ،  - -2
 .   2/148م .  1982، بغداد ،  1هـ( ، تحقيق موسى بناي العليلي ، مطبعة العاني ، ط646)
هـ( ، تحقيق أحمد محمد 702رصف المباني في شروح المعاني ، أحمد بن عبد النور المالقي ) - 3

 . 148الخراط ، مجمع اللغة العربية بدمشق . 
 . 1701-4/1700ُينظر ارتشاف الضَرب ،  - 4
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عل كفى  التي ) وال تزاد الباء في فا      (1)بمعنى حسب وهي في الراجح هنا فعل الزم
 بمعنى أجزأ وأغنى ، وال التي بمعنى وقى ، واألولى متعدية لواحد  كقوله :

 َقِليٌل ِمْنَك َيْكِفيني وَلِكْن     َقِليُلَك اَل ُيَقاُل له َقِليُل *
ُهُم اللَُّه { والثانية متعدية الثنين  كقوله تعالى : } َوَكَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقتَاَل { } َفَسَيْكِفيكَ   

. ويؤكد هذ الترتيب في معاني كفى وعملها عند ابن هشام نص نسبه السُّبكي  (2).. (
هـ(  إليه ، نجد فيه البيان والقول الفصل ، فوافقه عليه واستحسنه حتى وصفه 771)

بالمتين . غير أّنه لم ُيشر إلى مصدره ولم أعثر عليه في تآليف األنصاري ، مع كونه 
ى ما جاء في المغني  ، وألهمية  ذلك الّنص وأثره في مسار البحث يحسن بنا نقله قريبًا إل

ن طال . قال السبكي : ) ثّم رأيت في كالم نحوّي هذا العصر  الشيخ جمال الدين بن  -وا 
كفى في العربية على ثالثة أقسام : قاصرة ، » ما نصه :  -هشام رحمه اهلل تعالى 

ثنين . فالقاصرة : هي التي بمعنى حسب ، والغالب على ومتعدية لواحد ، ومتعدية ال
[، وقد 45فاعلها أن يقترن بالباء ، ونحوه } َوَكَفى ِباللَِّه َوِليًّا َوَكَفى ِباللَِّه َنِصيًرا { ]النساء : 

 :( 3)تتجرد منها كقوله 
 .... يََّب الـَمْرُء ، ُمخبراوُيْخِبُرني ، عن َغائِب الـَمْرِء ، َهْدُيه      كَفى الـَهْدُي ، َعـمَّا غَ 

والمتعدية لواحد هي التي بمعنى قنَع يقنُع ، كقوله تعالى : )َأَلن َيْكِفَيُكْم َأن ُيِمدَُّكْم َربُُّكم 
 [  وقول الشاعر:124]آل عمران : ِبَثاَلَثِة آاَلٍف ..( 

 * َقِليٌل ِمْنَك َيْكِفيني وَلِكْن     َقِليُلَك اَل ُيَقاُل له َقِليلُ 
والمتعدية الثنين : هي التي بمعنى وقى نحو : )َوَكَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقتَاَل ( ونحو : ) 
َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّه ( وهاتان ال تدخل الباء على فاعلهما  . انتهى . وهو كالم متين ال غبار 

شام في ذلك هـ( في شرحه على المغني  ابن ه828ووافق الدماميني ) (4)عليه .. (
التفصيل لمعاني )كفى( بيد أّنه جعل التي بمعنى حسب هي ما تزاد بها الباء في الفاعل 

                                                 

 .145 -144ينظر مغني اللبيب ،  - 1
 سبق تخريجه  -* 
 . 145/ 1مغني اللبيب  -2
 ، مادة ) هدى ( . 381/ 6البيت لزياُد ابن زيد العدِوّي ، في تهذيب اللغة ،   -3
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، وأخاله يرى لزومها إذا ما جاءت على هذا   (1)(749نقاًل عن ابن قاسم المرادي )
ُيستنتج ذلك من تضاعيف كالمه . والحّق أن أتباع هذا القسم أحسنوا النظر  (2)المعنى 

( ومعانيها وأثر داللتها المعجمية على التركيب النحوي من جهة التعدية في ) كفى 
واللزوم ونوعي التعدي فيها ، وهو منحى يحكي أيضًا مراحل التطور في الفكر النحوي 

 العربي .
 المبحث الثالث :  كفى في دائرة التركيب :

 :(زيادة الباء في معمول )كفى -
ائل ) كفى ( عند متقدمي النحاة ومتأخريهم ، فقد حظي ُيعدُّ هذا العنوان من أوسع مس    

بعنايتهم على اختالف مذاهبهم وآرائهم النحوّية . وال غرو أْن قلنا هو المبحث األصل فيها 
 بحكم تقدم 

الكالم فيه عّما ُألِحق بمسائلها مستقباًل . وسنرتب هذا المبحث بقسمين ؛ األول ُيعنى 
ثاني بزيادتها في المفعول ، متعقبين بهما أهم آراء النحاة بزيادة الباء في الفاعل ، وال

 وتوجيهاتهم فيهما .
 :(زيادة الباء في فاعل )كفى -1

كان باب ) كفى ( وفاعلها بزيادة الباء أو بغير زيادتها أصاًل لبحثها ، ثّم من خالله     
فروعه الجديدة . توّسع النحاة والمشتغلون  بالبحث النحوي من المفسرين او المعجمين في 

هـ ( الذي اقتصر  180وأقدم مصدر بين أيدينا ُعني بهذا االتجاه هو الكتاب لسيبويه )
فيه مصّنفه على زيادة الباء في فاعلها في غير موضع من كتابه . وسبق لنا التنويه بأّن 

وم في أوائل النحاة كانوا يعالجـون مسائـل ) كفى (  التي بمعنى ) حسب ( الّدالة على اللز 
الغالب ، دّلت عليه شواهدهم وأقوالهم فيها . ُ ثّم أخذ التالون منهم يبحثون في وجود الباء 
الزائدة ، ويتساءلون عن زيادتها أهي سماعية أم قياسية ، الزمة أم غالبة أم جائزة ؟ وهكذا 
حتى تشعب الدرس فيها . ومّما جاء عن سيبويه في هذا األثر قوله : ) مررُت برجٍل 

                                                 

هـ( ، تحقيق فخر الدين 749معاني ، الحسين بن قاسم المرادي )ينظر الجنى الداني في حروف ال - 1
 . 49لبنان –م ، بيروت 1992 -هـ 1413، 1قباوه و محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ،ط

 . 394/ 1ينظر شرح الدماميني على المغني ،  - 2
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أّن ) بِه ( ههنا بمنزلة )  -رحمه اهلل –سُبَك بِه من رجٍل ، رفعَت أيضًا . وزعَم الخليُل ح
 : ( 1)هو ( ، ولكّن هذه الباء دخلت ههنا توكيدًا، كما  قال

 َكَفى الشَّيُب واإِلسالُم ِللَمرِء ناهيا        ُعَميرَة َودِّع ِإن َتَجهَّزَت َغاِديا
. وبدا من مفهوم كالمه أّنه يشير إلى جواز حذف  (2)م  (وكفى بالشيب واإلسال      

الباء التي تأتي زائدة للتوكيد ، كما ورد في الشاهد الشعري . ومن منهج صاحب الكتاب 
المقابلة بين األشباه والنظائر من االستعمال العربي الفصيح ، ولـ) كفى ( من هذا المنهج 

معنى ما أتاني أحٌد وما أتاني من أحٍد واحٌد ،  ) ألنّ  :نصيبها أيضًا ، كما ورد في قوله 
 (3)ولكن ِمن دخلت هنا توكيدًا ، كما تدخُل الباء في قولك : كفى بالشيب واإلسالم .. (

مؤكدًا فيه زيادة الباء في فاعلها لغرض التوكيد . ومن المواضع التي تؤّكد الزيادة في تلك 
) الحسب ( المشعر بلزوم الفعل وقصوره الباء عنده ، وفي داللة ) كفى ( على معنى   

في العمل ، موضع قارن فيه استعمال ) كفى ( مع نظير له يأتي للتعجب ، ودفع اإلبهام 
   (4)فيه ، جاء فيه : ) فكأنه قال : كفى بك فارسًا ، إّنما ُيريد  َكفيَت فارسًا (

وكلُّ ما في القرآن من  ( من تتبع آيات القرآن إلى القول : ) 207وخَلَص الفراء )       
قوله : ) وكفى برّبك ( و ) كفى باهلل ( ) وكفى بنفِسك اليوَم ( فلو ألقيَت الباَء كان الحرف 

 مرفوعًا ، كما 
 (5)قال الشاعُر : 

 (6)وُيْخِبُرني ، عن َغائِب الـَمْرِء ، َهْدُيه      كَفى الـَهْدُي ، َعـمَّا َغيََّب الـَمْرُء ، ُمخبرا (
   

                                                 

، عبد القادر بن  البيت من قصيدة لسحيٌم عبد بني الحسحاس من المخضرمين ، في خزانة األدب - 1
 -هـ  1418، 4هـ( ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، مطبعة المدني ، ط1093عمر البغدادي )

 . 1/276م ، القاهرة 1997
 .  26/ 2الكتاب ،  -2
 . 316/ 2السابق نفسه ،  - 3
 . 175/  2السابق نفسه ،  - 4
 ، مادة ) هدى ( .   381/ 6البيت لزياُد بن زيد العدِوّي ، في تهذيب اللغة ،  -5
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 :رأي الزّجاج  -
هـ ( في  هذه المسألة ألهمّيته  فقد شغل رأيه أذهان اللغويين 311أفردنا رأي الزجاج )    

هـ ( الحقًا ، لألهميته أيضًا . 316عامة والنحويين خاصة  كما سنفرد رأي ابن السراج )
والزّجاج  كان مّمن يذهب إلى أّن فاعل ) كفى ( هو االسم المجرور بالحرف الزائد 
للتوكيد ، ولم تحضر عنده من معانيها إاّل التي بمعنى ) حسب ( فيما يظهر من كالمه ؛ 
وماهي إذًا إاّل فعل الزم عطفًا على معناها . غير أّنه أضاف تفسيرا جديدًا لها شغل به 

كما سبق  -تفكير النحاة بعده ، حتى توّهم بعضهم فظّن أن ) كفى ( قد تكون اسم فعل 
هيك عّمن حكم على رأيه بالفساد ! . وأتى ذلك التفسير ابن السّراج من نا -التنويه به 

تعليله سبب وجود الباء الزائدة بقوله : ) إاّل أّن الباء دخلت في اسم الفاعل ، ألّن معنى 
وأّكد هذا القول أيضًا في موضع آخر من كتابه في  (1)الكالم األمر ، المعنـى اكتفـوا باهلل (

عرابها مصّرحًا بأّن ) معناه :  [166]النساء : )وَكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا ( بيان معنى اآلية  وا 
. فهو يفّرق  (2)وكفى باهلل شهيدًا ، والباء دخلت مؤكدة ، المعنى اكتفوا باهلل في شهادته (

بين اإلعراب والمعنى أو إذا جاز لنا القول إّنه يميز بين نحو التركيب ونحو المعنى ، 
يه من عّده الفاعل االسم المجرور في اإلعراب النحوي الشكلي  ، أّما معناه  وليس أدّل عل

فيفسره سياق اآلية . ولّما كان الخطاب القرآني خطابًا  -أعني داللته على األمر -
( أي بما ظاهره خبر،  توجيهّيا إرشاديًا أو تعليمّيًا جاز له تقدير) كفى اهلل ( بـ )اكتفوا باهلل

 نى األمر .لمع وهو متضّمن
تعّقب النحاة قول الزجاج أعاله وانقسموا فيه على فرقتين ؛ األولى فطنت إلى مغزى     

المراد من بيانه ووضعوه في المحل الذي يناسبه ؛ أّما الثانية فقد وّجهوا سهام نقدهم له 
ناء على واصفيه بالفساد أو التهافت ، ألنهم فهموا من كالمه أثرًا إعرابيًا نحوّيا وحّكموه ب

أصول صناعتهم  . ومن الذين أنصفوا الزجاج ووّجهوا رأيه الوجهة الصحيحة حتى أخذوا 
هـ ( في تفسيره وقيله : ) و) باهلل ( في قوله : ) كفى 541به ، ابن عطّية األندلسي ) 

باهلِل ( في موضع رفع ، بتقدير زيادة الخافض ، وفائدة زيادته تبيين معنى األمر في لفظ 

                                                 

عرابه ، الزجاج ،  -1  .  2/57معاني القرآن وا 
 . 134/  2السابق نفسه  ،   - 2
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. ومثُلُه ابن الشجري   (1)، أي : اكتفوا باهلل ، فالباء تدّل على المراد من ذلك (الخبر 
ّنما زيدت الباء في نحو ) 542) هـ ( الذي فّسر ذلك حماَل على المعنى ، من قوله : ) وا 

كفى اهلل ( حماًل على معناه ، إذ كان بمعنى اكتِف باهلل ، ونظيره قولهم : حسُبك بزيٍد ، 
هـ ( ما 581. وأّكـَد السهيلي ) (2)في خبر ) حسُبك ( لّما دخله معنى اكتِف ( زادوا الباء

فّسره ابن الشجري من رأي الزجاج  ببيان قريب بل مواطئ له ، معّلال وجود الباء في 
الفاعل بالقول : ) فالباء متعلقة بما تضمنه الخبر من معنى األمر باالكتفاء ، ألّنك إذا 

أو ) كفاك زيٌد ( فإّنما تريد أن يكتفي هوبه فصار اللفظ  لفظ الخبر قلت : ) كفى اهلُل ( 
والمعنى معنى األمر فدخلت الباء لهذا ، فليست زائدة في الحقيقة  إّنما هي كقولك : 

 . (3)حسُبك بزيد .. (
وفي نصي ابن الشجري والسهيلي المتقدَمين التفاتة لطيفة يمكن لنا تحليله         

منهج التوليدي التحويلي ما يرّجح قول الزّجاج ويعضده ، بانت من خالل باالستعانة بال
مقايسته بالمعنى بين جملتين ؛ إحداهما فعلية والثانية اسمية . والجامع بينهما بنية داللية 
عميقة مدخلها تركيب ذو وسمين متداخلين معجمي ونحوي على السواء ؛ المعجمي منهما 

) كفى ( و )حسب ( التي قاربناها إلى عالقة الترادف لفظي  رزه عالقة االشتراك بين ، تب
؛ والنحوي منهما ، ُيبنى من اشتراكهما في الداللة بما أفضى إلى زيادة الباء الدالة على 

في بنيتهما العميقة أمر والباء في الفاعل ليست بزائدة على  -داللّياً  –التوكيد ، ألّنهما 
ي البنية السطحية على صورة الخبر ، وهكذا ُفسِّر به األصل ، ولكن بأثر التحويل ظهر ف

 زيادة الباء من تقدير فعل األمر في الجملتين . 
   

                                                 

هـ( ، تحقيق الرّحالة الفاروق 541المحرر الوجيز ، أبو محمد عبد الحق بن عطية األّندلسي ) -1
-5/570قطر . -م ، الدوحة 2007 -هـ 1428،  2وآخرون ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، ط

571 . 
 .222/ 3أمالي ابن الشجري ،  - 2
هـ( ، تحقيق الشيخ عادل 581نتائج الفكر السهيلي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل السهيلي ) - 3

ت م ، بيرو 1992-هـ 1412، 1أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معّوض ، دار الكتب العلمية ، ط
 . 273لبنان .  -
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( بعّلة الزجاج في زيادة الباء في الفاعل ،  616وفي المسار عينه اعتّل العكبري  )    
. ومن قبل السهيلي ، صّوَب أبو  (1)وأرسل القول فيه نفسه دون نسبته إلى صاحبه 

هـ ( 316هـ ( رأي الزّجاج مرّجحًا إياه على قول ابن السراج )543الحسن الباقولي      ) 
. ومن النحاة البارزين الذين فهموا مغزى تلك المقالة ابن هشام   (2)الذي سيأتي تفصيله 

هـ( فقد حكى هذا الرأي فحّسنه ، في قوله : ) وقـال الزجاج دخلت 761األنصاري )
ثّم صّححه بشواهد من   (3)عنـى ) اكتِف ( ، وهو من الحسن بمكان (لتضمـن ) كفى ( م

 .(  4)الفصيح العربي 
أّما المعترضون على رأي الزجاج فهم القلة القليلة  ، ولم تسلم حجتهم من الوهن          

هـ ( الذي زعم 745، ألّنهم تحّملوا من الفهم ما ال يطيقه القول ؛ ومن أولئك أبو حيان )
قول الزّجاج تناقضًا ) ألّن األمر يقتضي أن يكون فاعله هم المخاطبون ، ويكون  أّن في

كون الفاعل هو اهلل ال باهلل متعّلقًا به ، وكون الباء دخلت في الفاعل يقتضي أن ي
ومع أّن تعليله في ظاهر الكالم  يوافقه العقل والصناعة معًا ، لكّنه غاب  ( 5)(المخاطبون

اج غير ما  تّوهمه بما أوضحناه سلفًا . ووقع في هذا الفهم  أيضًا عنه أّن مراد الزجّ 
، ومثُلُه الشيخ   (6)هـ ( معترضًا على قول الزّجاج بلفظ أبي حيان 756السمين  الحلبي ) 
هـ( في حواشيه على التصريح  ، فقد نقل عنه اآللوسي ما نّصه 1061ياسين الحمصي )

اكتِف غير صحيح إذ فاعل ) كفى ( حينئٍذ ضمير : ) أقول : تفسير ) كفى ( على هذا ب
. وعبارته : )   (7)المخاطب ، و) كفى ( ماٍض وهو ال يرفع ضمير المخاطب المستتر! (

كفى( ماٍض وهو ال يرفع ضمير المخاطب المستتر ( قصد بها أن الفعل الماضي  ال )
ن دّل على األمر ولكن الرضي ) (  يرى خالف ذلك ، هـ646يرفع  ضميرا مستترا غائبًا وا 
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يضاح المعضالت ،  - 2  .   543/ 1ينظر كشف المشكالت وا 
 .  144/ 1المغني ،  -3
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إذ تعّقب قول من ذهب إلى أّن صيغة التعجب ) أفِعْل بِه ( بقوله : ) وُضّعف قوله : بأّن 
وفي قول  (1)األمر بمعنى الماضي مّما لم ُيعهد ، بل جاء الماضي بمعنى األمر.. ( 

 -بدءا -الرضي ما يدعونا إلى التفريق بين نحو الشكل ونحو المعنى بما أوضحناه  
 سرنا به مذهب الزجاج وغرضه الذي ينزوي عن هذا التوّهم في مغزى رأيه .وف
 رأي ابن السّراج   -

هـ ( برأي تفّرد به ، فضّمه إلى رأيه المصرِّح  بزيادة الباء 316وجاء ابن السّراج )     
في الفاعل ، أثار به جداًل في كتابات من جاء بعده ، حتى ألزمه به من بعضهم به 

 واحدًا له ، مع أّنه لّما يزل ُيحّرر اإلثبات  بفاعلية االسم المجرور بالباء بوصفه قوالً 
عن الزائدة لفظًا والمرفوع محاّل في مواضع عديدة من كتابه االصول ، منها ما تحدث به 

: حسُبَك بزيٍد ) وكفى باهلِل ( إّنما هو  ) .. وجاءت زائدة في قولكزيادة الباء ، في نّصه : 
ى ذا تقول : ) .. وكذلك كفى باهلِل ، إّنما هو : كفى اهلُل ، فعلومنه أيضًا :  (2)( كفى اهللُ 

وُيضاف لما سبق أيضا بيانه حكم االسم المجرور من صيغة  (3)(كفى بزيٍد ، وعْمٍرو
التعجب نحو : ) أكرْم بعمٍرو ( مبّينا ذلك بما نّصه : ) فقوله بعمٍرو في موضع رفع ، 

   (4)هلل ، والمعنى : كفى اهلُل ، ألّنه ال فعَل إاّل بفاعل (كما قالوا : كفى با
أّما الرأي الذي أثار نقاشًا وجداًل بين المشتغلين بالنحو والمتعرضين له في غير        

كتب النحو فقد أتى في موضع واحد يتيم من كتاب األصول ؛ قال فيه : ) وقولهم : ) 
) كفى اهلُل ( والباء زائدة ، والقياس يوجب أن يكون كفى باهلل ( ، قال سيبويه : إّنما هو 

التأويل ) كفى كفايتي باهلل ( فحذف المصدر لداللة الفعل عليه وهذا في العربية موجود 
. وظاهر النص يوحي أن ال تكون الباء زائدة والفاعل ضمير مستتر تقديره المصدر   (5)(

                                                 

،  1هـ ( ، مؤسسة التأريخ العربي ، ط646شرح الرضي على الكافية ، رضي الدين األسترابادي )  -1
 . 191/ 4لبنان .   -م ،    بيروت 2012 -هـ 1433

االصول ، أبو بكر محمد بن سهل ابن السّراج ، تحقيق  د. عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ،  - 2
 . 413/ 1م . 1996 -هـ  1417لبنان ،     -، بيروت 3ط 
 . 64 -63/ 2السابق ،  - 3
 . 101/ 1السابق نفسه ، - 4
 . 260-259/ 2السابق نفسه ،  - 5
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ذا ما وا زنا بين قوله األول الذي تكرر من لفظ الفعل وهو متعلق حرف الجر،   وا 
مضمونه في غير موضع من كتابه مع هذا الرأي األخير الذي  يرجعه إلى القياس من 

أمر منطقي دّل عليه كثرة  -مذهبًا له باتاً  -االستعمال الفصيح ، فإّن ترجيح األول منهما 
ستلزم أثرًا التصريح  به عنده ، وحرٌي بنا أن نبحث عن توجيه داللي لنصه األخير ال ي

عامليًا نحويًا ، والالئق به هو حمُله على التفسير بالمعنى من غير عمل في النحو حتى 
 ال يقع التهافت في كالم عالم كبير وفطن مثل ابن السراج . 

ّني ألعجب مّمن نسب البن السراج هذا الرأي األخير من النحاة وسواهم دون          وا 
افل في الوقت نفسه عن ذكر الرأي األول المشهور الذي تثّبت أو توجيه له منصف ، وتغ

هـ ( في 384تكرر عنده ، ليتعّقبه مضّعفًا له وواسمًا إّياه بالقبح ! كما فعل الرّماني )
حديثه عن زيادة الباء في الفاعل من قوله تعالى : } َكَفى ِبالّلِه َشِهيدًا { ، فقد قال  في 

دة ، والتقدير كفى االكتفاء باهلل ، وهذا التقدير فيه ُبعد ذلك : ) وقال ابن السراج ليست بزائ
برواية ) كفى االكتفاء ( . (   1)لقبح حذف الفاعل ، وألّن االستعمال يدلُّ على خالفه (

هـ ( هذا الرأي أيضا  وجعله مّما أجازه ابن السّراج غير 392وكذا ، حكى عنه ابن جّني )
فعل سلفه الرماني ، لكنه خطا به خطوة تقرب إلى  أّنه أعرض عن حكاية رأيه األول  كما

االنصاف هونًا ما ؛ فبينا هو يضّعفه من جهة العمل النحوي ، إذ يحّسنه من جهة الداللة 
، ما يعضُد رؤية الباحث في توجيهه الداللي له سلفًا ، فيسقط دعوى العمل النحوي منه. 

ّن نصه اآلتي من األهمية  بمكان  ، وقبيل نسخ ما تكّلم به ابن جني ، يحسن التذكير بأ
ففيه عالمة بارزة أيضًا على مسار التفكير النحوي  . قال أبو الفتح : ) وأجاز أبو بكر 
محمد بن السّري أن يكون قولهم : ) كفى اهلل ( تقديره : كفى اكتفاؤك باهلل ، أي اكتفاؤك 

بمصدر محذوف ، وهو باهلل يكفيك ، وهو يضعف عندي ، ألّن الباء على هذا متعلقة 
ّنما حّسنه عندي قلياًل ألّنك ذكرت       االكتفاء ، ومحال حذف الموصول وتبقية صلته ، وا 

وبرواية ) كفى اكتفاؤك ( . وتابع ابن  (2)) كفى ( فدّل على االكتفاء ألّنه من لفظه .. (
( 3)وتحسينه هـ ( أبا الفتح ، بل نقل عنه كالمه بلفظه ومعناه وتضعيفه 458سيده      ) 

                                                 

 . 37معاني الحروف ،  - 1
 . 152/ 1سر صناعة اإلعراب ، - 2
 . مادة ) ك ف ي ( . 114/  39ينظر المحكم والمحيط األعظم  ،  - 3
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ومثله فعَل الموصّلي ) (  1)هـ ( هذا الرأي ولم ينسبه البن السراج 616وأرسَل العكبري ) . 
. وحكى عنه النيلي ) د . ت ( أحد علماء القرن السابع الهجري بلفظ ابن  (2)هـ (696

 هـ( نسب البن السراج جواز القولين معًا ، وقال745غير أّن أبا حيان )(   3)جني أيضا 
في ذلك : )وأجاز وجهًا آخر ، وهو أن يكون فاعل ) كفى ( ضميرًا يعود على المصدر 

(  4)المفهوم من ) كفى ( كأّنه قال : كفى هو أي : االكتفاء باهلل  ، والباء ليست زائدة (

هـ (  قّيد القول بالحذف لفاعل ) كفى ( بالتي تتضمن 749لكّن ابن قاسم المرادي ) 
. وكذا تابعهم ابن هشام (  5)بتضعيف ابن جّني له حاكيًا ذلك عنه  معنى ) حسب ( وأخذ

هـ ( قائاًل : ) وقال ابن السراج : الفاعل ضمير االكتفاء ، وصحة قوله 761األنصاري )
هـ ( 778) . وأشرَك ناظر الجيش  (6)موقوفة على جواز تعّلق الجار بضمير المصدر (

، مع أّن ابن عصفور كان ناقاًل له وليس  (7)ابن عصفور مع ابن السراج في هذا الوجه
وُحّمل نّص ابن  ( 8)قائاًل به !. وهكذا صار هذا الرأي مثار جدل عند من ذكرنا وغيرهم

السراج من التوجيه النحوي بما ال يعين عليه مضمونه فضال عن غياب التثبت في رواية 
 النص والحكاية عن صاحبه .

                                                 

 . 168ينظر إمالء ما مّن به الرحمن ،  -1
هـ( ، دراسة 718ينظر شرح ألفية ابن معط ، بدر الدين محمد بن يعقوب المعروف بابن النحوية ) - 2

هـ 1421كلية اللغة العربية  ، -وتحقيق عبد اهلل بن فهيد بن عبد اهلل البقمي ، رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى 
  1/396م ، 2001-

لفية ،  تقي الدين إبراهيم بن الحسين المعروف بالنيلي من علماء ينظر الصفوة الصفّية في شرح الدرة األ 3 -
 .298/ 2هـ .1420، 1القرن السابع الهجري ،  تحقيق محسن بن سالم العميري ، جامعة أم القرى ، ط

 .  1700/  4ارتشاف الضرب ،  -4
 . 50-49ينظر الجنى الداني ،  -5
 .   144/ 1المغني ، -6

بشرح تسهيل الفوائد ، محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش ينظر تمهيد القواعد  7-
 –القاهرة  -م ، مصر 2007 -هـ 1428، 1هـ( ، تحقيق علي محمد فاخر وآخرون ، دار السالم ، ط778)

 .6/2951االسكندرية . 
حمد بن مصطفى ، وشرح قواعد البن هشام ، م 1/395ينظر مثاًل ، شرح الدماميني على المغني  - 8

لبنان / دار  -هـ( ، تحقيق اسماعيل مروة ، دار الفكر المعاصر ، بيروت 950القوجوي : ) شيخ زاده ( )
 . 8/ 12، وينظر تفسير روح المعاني ، لآللوسي   64سورية .  -الفكر ، دمشق  
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    : رأي الّنحاة اآلخرين -  
ومن أساطين الّنحاة الذين أّكدوا زيادة الباء في فاعل ) كفى ( أبو علي الفارسي        
هـ ( مصّرحًا بما يأتي : ) وقد جاء الباء مع اسم الفاعل بعينه ، مرفوعًا في قوله 377)

هـ ( اآلية  384وجعل الّرماني )  (1)[ ( 79تعالى } وكفى باهلل شهيدًا { ] النساء : 
هـ ( عن حرف الجر 392. وقال ابن جني ) (2)اضع زيادة الباء في الفاعل السابقة من مو 

الباء : ) وأّما زيادتها في الفاعل فنحو قولهم : كفى باهلل ، وقوله عّز اسمه  : } وكفى بنا 
، مستداّلً عليه بقول ُسحيم  ( 3)[ ، إّنما هو كفى اهلل ، وكفينا ( 47حاسبين { ] االنبياء : 

بل ابن جني ناسخًا وحطَب ابن سيده في ح (4)واإلسالُم للمرء ناهيًا ( : ) كفى الشيبُ 
( هـ471. وّعلل عبد القاهر الجرجاني )(  5)ومعناه لكّنه لم يرجعه ألبي الفتح لفظه المتقدم 

وجود الباء في فاعل كفى إلزالة اإلضمارعن الفعل بظهوره على صورة المجرور لزيادة 
هـ (  أّن زيادة الباء هنا زيادة غالبة ، في مقابل 542ن الشجري ) . ورأى اب(   6)الباء فيه 

.  وذهب الباقولي (  7)الزيادة المزعومة عنده في مفعول ) كفى ( على قلتها بحسب قوله 
مع أّنه مّمن يقول بتعدية     ) كفى  –أعني بالفاعل  -هـ ( إلى هذه الزيادة أيضًا 543)

هـ ( ذاهبًا 577لقول  نفسه أبو البركات ابن األنباري )وضارعه في ا ( 8)( غير قصورها 
هـ ( تلك 581. وحقق السهيلي ) (  9)إلى تعديتها وزيادة الباء في فاعلها في التعدية 

هـ ( بالزيادة للجار 616. وبادر العكبري ) (  10)الزيادة في فاعل ذلك الفعل معّلاًل إّياها 

                                                 

 . 267و  29. وينظر أيضًا كتابه اإليضاح العضدي  52المسائل المشكلة ،  - 1
عرابه ، ينظ2-   .  37ر معاني القرآن وا 
 . 1/151سر صناعة اإلعراب ،  - 3
 ينظر السابق والصفحة نفسها .   -4
 ، مادة ) ك ف ي ( 133/ 39ينظر المحكم والمحيط األعظم ،  - 5
هـ( ، تحقيق كاظم بحر المرجان ، 471ينظر المقتصد في شرح اإليضاح ، عبد القاهر الجرجاني ، ) - 6

 . 396 -395م ، الجمهورية العراقية .1982ة واإلعالم ، وزارة الثقاف
 . 222ينظر أمالي ابن الشجري ،  - 7
 . 290 -289ينظر كشف المشكالت ،  - 8
 . 243/ 1ينظر البيان في غريب القرآن ،  - 9
 .  273ينظر نتائج الفكر ،  - 10
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الزجاج من داللة الفعل على األمر، مثبتًا إّياها في  في الفاعل مفّسرا تلك الزيادة بما ذكره
رأي ابن السراج في إضمار الفاعل )  -تباعًا  -ظاهر كالمه على الّرغم من حكايته  

هـ ( 646. وقال ابن حاجب الّنحوي )  (1)االكتفاء ( بالفهم الذي ينفي زيادة حرف الباء 
{ ، فهذا نادر ، وهو  َكَفى ِبالّلِه َشِهيداً عن زيادة الباء ) .. في المرفوع ، وفي قوله : } 

أي إّنها قليلة في كالم العرب كثيرة في التنزيل  . وعّد ابن  ( 2)في كتاب اهلل كثير (
.  . وتابع الموصّلي  (3)هـ ( زيادة الباء في فاعل ) كفى ( زيادة قياسّية 669عصفور )

 (4)تلك الزيادة في ذلك الفاعل هـ ( من تقدمه في شرحه منظومة  ابن معط  مؤكداً 696)
هـ ( إذ قال بزيادتها ، وهي ال تزاد عنده في الفاعل ) إاّل إذا 702.  وكذا المالقي  ) 

، وهي التي بمعنى حسب على األرجح .  (5)كانت غير متعدّية ، بمعنى ) اكتفى ( (
ا نقل عن هـ( الكالم في ) كفى ( واستعماالتها وحكى الزيادة بم745وأغنى أبو حيان )

هـ ( زيادة 749. ونسب المرادي )  (6)سيبويه ، ولم يتعّقبه بما يفضي إلى قبوله به وأخذه 
هـ( من قسم 761. وعّدها ابن هشام ) (7)الباء في الفاعل إلى سيبويه وجمهور البصريين 

هـ ( فاعل ) 769. وصّنف ابن عقيل ) (8)الزيادة الغالبة في قسيمة للواجبة والضرورة 
( من شواهد الفاعل المرفوع بالمسند ) حكمًا ( في شرحه عبارة المصّنف ابن مالك كفى 

،   (10)هـ (778وأخذ بهذا الرأي المعروف بناظر الجيش ) (9)هـ ( في التسهيل 672)

                                                 

 . 168/ 1ينظر إمالء ما مّن به الرحمن ،  1
  148/ 2ّصل ، اإليضاح في شرح المف -2

 . 492/ 1شرح جمل الزجاجي ،  3 -
 .396/ 1شرح ألفية ابن معط ،  -4
 . 148رصف المباني في شروح حروف المعاني ،  - 5
 . 523/ 3. وينظر أيضا تفسير البحر المحيط ألبي حيان ،  1700ينظر ارتشاف الضرب ،  - 6
 .   47ينظر الجنى الداني في حروف المعاني ،  -7
 . 144/ 1ر مغني اللبيب  ، ينظ - 8
هـ ( ، تحقيق محمد كامل بركات ، دار الفكر، 769المساعد على التسهيل الفوائد ، بهاء الدين بن عقيل ) - 9
 . 1/386م ، دمشق .1980-هـ 1400، 
 .  2951/  6ينظر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،  - 10
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. وهكذا تباعا أخذ سائر ( 1)هـ ( في المقاصد ، وعّدها زيادة قياسّية 790والشاطبي )
ولم يدلوا بدلو أخرى عنهم  بل وَرُدوا شريعتهم  وسقوا بسقائهم المتأخرين بمقالة المتقدمين 

، ولم يبق إاّل نزر يسير من المتقدمين الذاهبين إلى زيادة الباء في مفعول ) كفى ( 
 المتعدية وهو محل الحديث في السطور الالحقة  .

 :زيادة الباء في مفعول) كفى ( -2
خاصة في عملها تجّلت في كونها فعاًل يتردد بين عرفنا مّما تقّدم أّن ) كفى ( لها        

اللزوم والتعدي ، وباَن لنا من ذلك أيضًا ما نسبه النحاة لها من العمل تبعَا إلى معانيها ، 
أي بحسب ما تتضمنه من تلك المعاني ؛ فإذا ما جاء معناها على األصل وهو ) الحسب 

ما تضمنت الفعل أجزأ أو أغنى ،  ( صار الفعل قاصرًا ، وهي متعدية لمفعول واحد إذا
لى مفعولين إذا ما كانت بمعنى ) وقى (  . وقد حكم بعض المتأخرين   وأشهرهم ابن  -وا 

على أّن الباء فيها ال تزاد إاّل في اللزوم الذي يتحقق في معنى )  -هـ ( 761هشام )
متقدمين حسب ( منها  . غير أّن المصادر كانت قد حدثتنا سلفًا عن بعض النحاة ال

ن  أضف لهم  بعضًا من المتأخرين مّمن ذهبوا إلى القول بزيادتها في مفعول ) كفى ( وا 
كانوا القلة القلية الذين ال يتجاوزون أصابع اليد الواحدة بناء على ما توافرت للباحث من 
أّمات مصادر. أشهر أولئك المتقدمين  الكوفي أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بـ) 

هـ ( فقد قال بدخول الباء على مفعول  هذا الفعل في معرض استدالله  291) ثعلب (
 (  2)بقول الشاعر : 

ٍد ِإيَّاَنا      َغْيُرَنا َمنْ  َفَكَفى ِبَنا َفْضاًل َعَلى  ُحبُّ النَِّبيِّ ُمَحمَّ
وظاهر البيت  يوحي بأّن ) حبُّ ( فاعل ، والضمير ) بنا ( الذي دخلت عليه           
هـ ( 247 (باء مفعول به فيكون تقديره : كفانا حبُّ النبي . وحكى ثعلب عن المازنيال

ّنما ُتزاد الباء في الفاعل ، وهو  -أي المازني  –كالمًا في هذا البيت  قال فيه  : ) وا 

                                                 

هـ( تحقيق د. 790فية ، أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي )ينظر المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكا -1
 . 241/ 2م ، مكة المكرمة . 2007-هـ 1428، 1عّياد ابن عيد الثبيتي ، جامعة أم القرى ،ط

، 1البيت لكعب ابن مالك االنصاري في ديوانه ، تحقيق سامي مكي العاني ، مكتبة النهضة ، ط -2
 .   289م ، بغداد . ص1966-هـ 1386
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ومراده الظاهر من قولته أّنه يجعل الزيادة في   (1)أيضًا شاذ أن تدخل الباء في الفاعل (
من قسم المّطرد في االستعمال والشاذ في القياس  ، والسّيما أّنها وردت  فاعل ) كفى (

زائدة بكثرة في القرآن، في ثالثة وثالثين موضعًا منه. وقد رّد ثعلب كالم المازني وأخذه 
بالشذوذ بما حفظه عن العرب في تعدد لغاتها ووجوه استعماالتها ، كقولهم : كفى بزيٍد 

  ، ونعَم زيٌد رجاًل . وأيضًا بما رواه الكسائي عن العرب  قولهم : رجاًل ، ونعَم بزيٍد رجالً 
. وعّقَب ثعلب  (2)مررُت بأبياٍت جاَد بهنَّ أبياتًا ، وجاد أبياتًا ، وُجْدَن أبياتًا ؛ بثالث لغات 

. وكأّنه يريد مقالة :  (3)بعدها  بقوله : ) وهذا كثيٌر في كالم العرب ، ال ُيقال :  شاذ (
هـ ( له رواية أخرى 392ن حفظ حجة على َمن لم يحفظ  .  على أّن ابن جّني ) أّن م

في هذا البيت المتقدم إذ حكى عن المازني  قوله : ) إّنما تدخل الباء على الفاعل ، وهذا 
ا قرأه على ثعلب من وأردف ابن جني بعد هذا النص م  (4)شاذ ، يريد أّن معناها كفانا (

     (5) :قول  الشاعر 
 بصاحِبهم خبيرا قوما كفى    إذا القيِت قومًا فاسأليهم

معّقبا عليه بقوله : ) وهذا من المقلوب . معناه : كفى بقوٍم خبيرًا صاحُبهم ، فجعل      
الباء في الصاحب ، وموضعها أن تكون في ) قوم ( إذ هم الفاعلون في المعنى  ... 

طرف خفي إلى أّن بيت  )َفَكَفى ِبَنا َفْضاًل وكأّنه يشير من  (6)وهذا واسع عنهم  جّدا (
ُحبُّ النَِّبيِّ ُمَحمٍَّد ِإيَّاَنا  ( هو من االستعمال الذي اصطلح عليه بـ)  َغْيُرَنا َمنْ  َعَلى

المقلوب ( قياسًا على الشاهد الشعري األخير ، ويرّجح هذه المقايسة بالنظير ما تكّلم  به 
                                                 

هـ( ، تحقيق عبد السالم هارون ، دار 291جالس ثعلب ، ، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب )م -1
 .  6/273المعارف ، مصر . 

 . 6/273ينظر مجالس ثعلب ،  -2
 السابق والصفحة نفسها . - 3
 . 146/ 1سر صناعة اإلعراب ،  - 4
هـ( ، تحقيق محمد أبو  395) البيت لَجثامة بن قيس ، في جمهرة األمثال ، أبو هالل العسكري -5

  –م ، بيروت 1988 -هـ 1408، 2الفضل إبراهيم  وعبد المجيد قطامش ، دار الجيل ، ودار الفكر ، ط
 .  147/ 2بنان .

 . 147/ 1سر صناعة اإلعراب ،  - 6
 سبق تخريجه . -*
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ت أيضًا بما اعتّل له بقوله : ) فإّنما أراد : فكفانا هـ ( عن هذا البي458ابن سيده ) 
فأدخل الباء على المفعول ، وهذا شاذ : إذ الباء في مثل هذا إّنما تدخل على الفاعل 

   كقولك : كفى باهلل ، وقوله :
 * بصاحِبهم خبيرا قوما كفى    إذا القيِت قومًا فاسأليهم

را صاحُبُهم فجعل الباء في الصحاب هو من المقلوب ، ومعناه : كفى بقومٍ خبي      
وُيلحظ أّن الباء  لم تدخل على   (1)وموضعها أن تكون في قوم وهم الفاعلون في المعنى (

 المفعول  إاّل في الشعر، والشعر موضع الضرورة .
هـ ( وكان يذهب 542ومن النحاة الذين طرقوا هذه المسألة أيضًا ابن الشجري )       

ي فاعل ) كفى ( ومفعولها . ولكّنه يرى أّن دخولها على المفعول قليل ، إلى زيادة الباء ف
وعلى الفاعل غالب وكثير ، وعّد من شواهد زيادتها على المفعول بيت كعب بن مالك 

ن تلك هـ ( عندما أبان ع646. وشّذ ابن حاجب النحوي ) (2)األنصاري المذكور  آنفًا 
وهو في كتاب اهلل كثير  -أي في الفاعل  -) فهذا نادر،  فقال : الزيادة للباء في المرفوع 

وقد زيدت في مفعول ) كفى ( كثير أيضًا ، كقولك : كفى به فضاًل علُمُه ، ومنه : َفَكَفى 
ولم يقل بهذه الكثرة المزعومة إاّل ابن الحاجب وما مّثل له (   3)َغْيُرَنا ( َمنْ  ِبَنا َفْضاًل َعَلى

دخولها على المفعول ليس مّما ُيقام حجة لقوله وال شاهد عليه من الكالم دون الشعر من 
، إذ لم يرو أحد من المتقدمين هذه الكثرة ولم يحكوها عن العرب ، فأّنى له اّدعاء هذه 
الكثرة المّطردة إاّل أن يكون من االستعمال الموّلد أو المرتجل أو قياسًا على الشاهد 

هـ ( 669بيانه . وتابعه أيضًا ابن عصفور ) الشعري الذي  يحتمل وجهًا آخر سيأتي
،  (4)الذي بالغ فعّد زيادة هذه الباء في المفعول من القياس مستداَل ببيت األنصاري المتقدم

وليت شعري ماذا يريد بالقياس ؟ أهو على الكثير المّطرد ، أم هو مّمن يأخذ بالقليل أو 
هـ ( 702كثرة وزْعَم القياس فيها المالقي ) رّبما بالشاهد الشعري الواحد ؟ . وقد نفى هذه ال

                                                 

 . مادة ) ك ف ي ( 113/  39المحكم والمحيط األعظم ،  - 1
 .  222 -221/ 3ري ، ينظر أمالي بن الشج -2
 . 148/ 2اإليضاح في شرح المفّصل ،   -3
.و ينظر المقّرب ، علي بن مؤمن المعرف بابن عصفور  492/ 1ينظر شرح جمل الزّجاجي ،  - 4
 . 203/ 1م .1972 -هـ 1892، 1هـ( ، تحقيق د.عبد الستار الجواري و د.عبد اهلل الجبوري ، ط669)
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في شرحه لمعاني الباء ، فهو ابتداًء كان قد قال : ) وال تدخل هذه الباُء في فاعل ) كفى 
( إاّل إذا كانت غير متعّدية بمعنى ) اكتفى ( فإن كانت متعدية إلى مفعولين فال تدخل 

في المفعول قال عنه : ) .. مفعول )  وعندما جاء لموضع  الزيادة(  1)الباُء في فاعلها ( 
...    َغْيُرَنا َمنْ  كفى ( عند بعضهم في الضرورة كقول الشاعر : َفَكَفى ِبَنا َفْضاًل َعَلى

في مواضع   -شاهد ابن حاجب وابن عصفور -. فهو يدرج بيت االنصاري  (2)(
جد وجهًا لشاهد الضرورات الشاذة التي ال يقاس عليها . ولم يكتف بذلك فحسب ، فقد أو 

األنصاري ينفي محل االستدالل به على زيادة الباء في المفعول ، حاكيًا  ذلك الوجه عن 
هـ ( وقد حّسنه المالقي . وابن العافية يجعل ) الباء ( في 583ابن العافية األشبيلي ) 

بيت األنصاري داخلة على الفاعل ، ويجعل ) حبُّ النبي ( بدل اشتمال من الضمير في 
بنا ( رفعًا على المحل ألنه مجرور لفظًا ومرفوع محاًل . ورأى المالقي أّن هذا الوجه  )

          (3) اإلعرابي مّما ُحِمَل عليه قول  المتنبي :
 (4) َلوال ُمخاَطَبتي ِإّياَك َلم َتَرني       َكفى ِبِجسمي ُنحواًل َأنَّني َرُجل  

( كفىه باطراد الزيادة في مفعول )هـ ( ابن عصفور في زعم754وتعّقب ابن الفّخار )    
ّنما قال ذلك  واستدالله بشاهد األنصاري  وأبان توهمه فيه ، أو ربما اعتذر له بقوله : ) وا 
العتقاده أن ) حّب ( فاعل ) كفى ( وأّن المجرور بالباء مفعولها ، وليس هذا مذهب 

كاألستاذ أبي الحسين *وابن الضائع ، فإّنهما قاال : إّن ) حّب ( بدل اشتمال المحققَّين 
  (5)من موضع المجرور بالباء (

                                                 

 . 148ف المعاني ، رصف المباني في شرح حرو  - 1
 . 149السابق نفسه ،  -2
هـ  ( ، تحقيق د. عمر فاروق الطّباع ، دار األرقم بن 616ديوانه ، بشرح أبي البقاء العكبري ، )  -3

 .  529/  2لبنان .     -، بيروت  1997 -هـ 1418،  1األرقم  ، ط
 . 148ينظر رصف المباني في شرح حروف المعاني ،  -  4
 هـ ( .688أبي الربيع اإلشبيلي المتوفى ) هو ابن -* 
أبو عبد اهلل ابن الفخار وجهوده في الدراسات النحوية مع تحقيق كتابه شرح الجمل ، إعداد حماد بن  -5

/ 2هـ . 1410 -هـ 1409كلية اللغة العربية ، -محمد حامد الثمالي ، رسالة دكتوراه جامعة أم القرى 
386   . 
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وعّد ابن هشام ورود الباء الزائدة في مفعول ) كفى (  من مواضع الضرورة وجعل منه    
اري ؛ غير أّنه ، وكذا بيت األنص(  1)الحديث: ) كفى بالمرء إثمًا أن يحدِّث بكّل ما سِمَع (

حكى الوجه اآلخر الذي ينفي زيادتها في الفاعل في هذا البيت آخذًا برأي ابن العافية ، 
أيضًا ِمَل عليه بجعله االسم المرفوع  بدل اشتمال للضمير الفاعل المجرور بالزائدة ، وحُ 

كون الباء  وال بأس أيضًا أن ُيحَمل الحديث الشريف عليه ، من ( 2)أعاله بيت المتنبي
الزائدة تدخل على الفاعل ، ألّنه المطرد في االستعمال ، والقليل أن تدخل هذه الباء على 

 المفعول ، ولم ترد إال في الشعر الذي هو موطن الضرورات .
 المبحث الرابع :  كفى في دائرة التأصيل البالغي : 

 :كفى بين الخبر واإلنشاء  -
ون العرب بالكالم ومفهومه وأقسامه  ؛ فاشترطوا  فيه التركيب ذا الفائدة ُعني اللغوي      

التي يحسن السكوت عليها . وبناء على فهمهم العميق له قّسموه على قسمين كبيرين هما 
: الخبر واإلنشاء . وتقوم هذه القسمة عندهم على معيار الكالم ونسبته في الخارج وجودًا 

هـ (  دواعيها بقوله : ) ووجه الحصر أّن الكالم إّما خبٌر 739 وعدمًا ، وعّلل القزويني )
يكون لنسبته خارج تطابقه أو ال تطابقه ، أو ال يكون لها خارج . أو إنشاء ، ألّنه إّما أن 

وأفاض سعد الدين التفتازاني في بيان العالقة القائمة  ( .3)األول الخبر، والثاني اإلنشاء (
ه من هذين القسمين الكبيرين قائاًل : ) وتحقيق ذلك ؛ أنَّ الكالم بين لفظ المتكلم وتحديد

إّما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدًا لها من غير قصد إلى 
كونه دااّلً على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين  وهو اإلنشاء . أو تكون نسبته بحيث 

وخلصوا من ذلك كله ،   (4)(الخبر ال تطابقه وهو ويقصد أنَّ لها نسبة خارجية تطابقه أ
                                                 

هـ( ، 275أبي داود ، الحافظ أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني )ورد الحديث في سنن  -1
باب  –الحجاز. كتاب األدب  -م ، دمشق 2009-هـ 1430، 1تحقيق شعيب األرنؤوط ، دار الرسالة ، ط

 . 7/344( 4992الكذب ، رقم الحديث )
 .  148/ 1ينظر مغني اللبيب ،  - 2
هـ( ، تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي ، دار 729الخطيب القزويني )االيضاح في علوم البالغة ،  - 3

 م .1993 -هـ 1414، بيروت ،  2الجيل ، ط
شروح التلخيص : ) وتضمن مختصر السعد التفتازاني ، مواهب الفتاح البن يعقوب المغربي ، عروس  - 4

 . 56-1/55بيروت .  -علمية ، لبنان األفراح السبكي ، اإليضاح للقزويني ، حاشية الدسوقي ( دار الكتب ال
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أّن الخبر كّل  كالم يحتمل الصدق والكذب لذاته ، واإلنشاء هو ما ال يحتمل الصدق 
 . (1)والكذب لذاته 

ومضمون الخبر واإلنشاء في ) كفى ( كان من المسائل التي حظيت بها مباحثها       
تها السماعية  دون القياسية ، إغناء لخصائصها في حدود صيغة خاصة من استعماال

شعارًا  بتنّوع تعبيراتها داللة وتركيبًا ، لكونها  ظاهرة يندرأْن تظفر بمثيالتها  -كما قلنا  –وا 
في األفعال العربية . وبالرغم من غياب التصريح  في كتب النحاة المتقدمين  فإّنك ال 

ن   تعدم التلميح به ، حتى أخذت هذه المسألة تبرز شيئًا فشيئًا في  مصادر المتأخرين  وا 
 أغفل بعضهم هذا المعنى في كتبهم . 

إنشاء ، استنادٌا إلى وجود وبدا من أقوالهم ، أّن ) كفى ( ُيحكم عليها خبرًا كانت أو       
الباء كانت إلى اإلفصاح بها ، حرفًا زائدًا في فاعلها وعدمه . فإذا ما وجدت هذه الباء
، منها إذا ما ُحذفت ، ألّنها ستكون بالخبر ألصق . ونلمح ذلك التلميح باإلشارة إلى  أبين

هـ ( في قوله : ) ..أّنك إذا قلَت : وْيَحه !  فقد تعّجبَت 180التعجب عند سيبويه )
وأبهمَت ، من أّي أمور الرجل تعّجبَت ، وأّي األنواع تعّجبَت ، فإذا قلَت : فارسًا و حافظًا 

. ومثل ذلك قول عباس بن مرداس  ختصصَت ولم تُبهم وبّينت في أي نوع هو، فقد ا
 هـ ( :18)

 ومّرَة يحميهْم إذا ما تبّددوا   ويطعُنهم َشْزرًا فأبرْحَت فارساً 
 

ّنما يريد : كفيَت فارسًا ، ودخلته الباء توكيدًا ( . وعّلق  (2)فكأّنه قال : فكفى بَك فارسًا ، وا 
على نص سيبويه هذا شارحًا إّياه ، وجاء منه : ) فإذا قيل : أبرحَت هـ ( 368السيرافي )

فارسًا فقد تعّجبَت من فروسيته ، وأّنه أتى فيها بما لم يأِت به غيُره . كما قيل : كفى باهلل 

                                                 

هـ( ، تحقيق نعيم زرزور ، دار 626ينظر مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف بن محمد علي السكاكي ) - 1
، وينظر أيضًا البالغة والتطبيق ، د.  165لبنان .  –م ، بيروت 1987-هـ 1407، 2الكتب العمية ، ط

و  105لبنان .  -م ، بيروت 2015 -هـ 1436الحديثة ، أحمد مطلوب و د. كامل حسن ، مطابع بيروت 
120   . 
 . 175-174/ 2الكتاب ،  - 2
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شهيدًا ! وكفى به واعظًا !  ومعناه : كفى اهللُ  ، وكفى الشيُب ، وعلى هذا تقول : كفى 
 .   (1)ارسًا ، وهو مثُل : أبرحًت فارسًا (بك فارسًا وُكفيَت ف

هـ ( على وظيفة الباء في فاعل ) كفى ( التي تصّير داللة 207ونّبه الفراء )        
القرآنية التي  في سياق بيانه النحوي لآليات -الفعل على إنشاء المدح أو الذم ، فقد عّقب 

نََّما َيجوُز ُدخوُل الباِء ِفي المرُفوِع قائالً  -) كفى ( بفاعل مقترن بالباء وردت فيها   : ) َواِ 
ِإَذا كاَن ُيمَدُح ِبِه َصاِحُبُه َأْو ُيَذمُّ ؛ أال ترى أّنك تقوُل : َكَفاَك ِبِه، وَنَهاَك ِبِه ، َوَأْكِرْم ِبِه 

جاَد ِبَثْوِبَك ولم يكْن َرُجاًل ، وِبْئَس ِبِه َرُجاًل ، َوِنْعَم ِبِه َرُجاًل ، وطاَب ِبَطَعاِمَك َطَعاًما ، وَ 
. لكّنه أعرض عن التصريح  بداللة هذا االستعمال  (2)مدحًا أو ذّمًا لم يُجْز دخوُلها (

على التعجب ، سوى هذه اإلشارة  في هذا النص المتقّدم بذكر معنيي المدح والذم . غير 
: ) فأّما  هـ ( كان أكثر وضوحًا حين حكى عن نحويي البصرة قولهم 310أّن الطبري ) 

. وهو نص مهم   ( 3): ) وَكَفى ِباهلِل (  فهذه لم تدُخل إاّل لمعنى صحيح ، وهي للتعجب  (
 يثبت لنا أّن فكرة اإلنشاء للتعجب كانت حاضرة في أذهان النحاة المتقدمين  . 

( مقتصرًا في ذلك على اآلتي : ) أّما 316وألمح من هذا المعنى أيضًا  ابن السراج )   
قولك : حسُبَك به ، كالٌم صحيح كما تقول : كفايُتك به ، وفيه معنى األمر أو التعّجب 

وعطفًا على العالقة  الوطيدة بين الحسب والكفاية معجميا جاز تعدّية الحكم فيه إلى  (4)(
 صيغة ) كفى به ( ، تبعًا إلى المعنى المشترك بينهما  .  

ذا ما تقدمنا في القرون الال     حقة فسنشهد تطورًا في هذا الصدد ، يتبّين من عملية وا 
هـ ( بين زيادة حرف الجر وداللة 471الربط  التي فطن لها عبد القاهر الجرجاني ) 

التعجب  ، في إشارة منه إلى المعنى الوظيفي لذلك الحرف . وجاء هذا المفهوم في 
) .. ثّم زيدت الباء كما تضاعيف تفسيره لوجود الباء في صيغة ) أفعل به ( من قوله : 

                                                 

 . 3/5شرح كتاب سيبويه ، السيرافي ،  - 1
 119/ 2معاني القرآن ،  - 2
هـ( ، تحقيق محمود محمد 310جامع البيان من تأويل آي القران ، ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) - 3

 175/ 21، القاهرة .2ابن تيمّية ، طشاكر ، مكتبة 
 260 -259/ 2األصول ،  - 4
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( هـ542لنا التنويه بتوجيه ابن الشجري )وسبق  (1)قالوا : كفى باهلل ، ليدّل على الّتعّجب (
، كما زيدت في  (2)حماَل على معناه ، إذ كان بمعنى اكتِف باهلل () عّلل زيادة الباءالذي 

هـ ( الذي تقّدم تفصيله ، 311لك رأي الزجاج )صيغة ) أفِعْل به ( التعجبية ، متابعا بذ
ومشيرًا أيضًا إلى العمل الوظيفي للحرف الزائد وسوقه الكالم إلى جهة اإلنشاء . وأّكد ابن 

هـ ( أيضًا وظيفة الباء وضرورة التزامها في مثل : ) كفى باهلل ( وأحسن 688أبي الربيع ) 
فقد قال : ) وزيدت الباء إصالحًا للفظ ، وهي  ، على الّرغم من كونها زائدة فيهما ، !بزيٍد 

هـ(  فقد 749. أّما ابن أّم قاسم المرادي ) (3)هنا تلزم وال يجوز إسقاطها إاّل في الضرورة (
وّثق معنى هذه الباء في موضعين من كتابين له ؛ األّول جاء في كتابه جنى الّداني ، 

 (  . 4)عل في مثل ) كفى باهلل ( وأحسْن بزيٍد مسّميًا إّياها باء التعّجب التي ُتزاد مع الفا
والموضع الثاني في شرحه على ألفية ابن مالك في باب التمييز حين ناقش آراء العلماء 
حول تقديم التمييز على عامله سواء أكان متصّرفًا أم غير متصرف ؛ إذ منع سيبويه 

حين أجاز الكسائي والمازني  تقديمه مطلقًا على عامله ومعه الفّراء وأكثر الكوفيين ، في
. ورّد  (5) والمبّرد أن يتقّدم على عامله المتصّرف  ، ووافقهم  ابن مالك ، لورود السماع به

الُمرادي على من قالوا بجواز التقديم أّنه ليس على إطالقه ، إذ يخترم ذلك  ) في نحو : ) 
ن كان فعاًل متصّرفًا ، ألّنه  كفى بزيٍد ناصرًا ( فال يجوز تقديم ) ناصرًا ( على ) كفى ( وا 

                                                 

 .     395/ 1المقتصد في شرح اإليضاح ،  - 1
 . 222/ 3أماني ابن الشجري ،  - 2
هـ ( ، تحقيق د . عّياد بن 688البسيط في شرح الجمل ، ابن أبي الربيع عبيد اهلل بن أحمد األشبيلي  ) - 3

، وينظر أيضًا  :   855لبنان .  –م ، بيروت 1986 -هـ 1407،  1االسالمي ، طعيد الثبيتي ، دار الغرب 
 . 463ص 
 .  47ينظر الجنى الداني ،  - 4
حمد بن ينظر في تفصيل ذلك اإلنصاف في مسائل الخالف  ، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن م -5

/  2( ،  120لدين عبد الحميد ، دار الفكر .، مسألة ) هـ ( ، تحقيق محمد محيي ا 577) سعيد األنباري
وما بعدها ، وينظر أيضًا توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، ابن أم قاسم المرادي  828

/ 2م ، القاهرة .، 2002 -هـ 1422، 1هـ( ، تحقيق عبد الرحمن علي سليمان ، دار الفكر العربي ، ط749)
735 – 737 . 
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بمعنى فعل غير متصرف ، وهو فعل التعجب ؛ فمعنى قولك : ) كفى بزيٍد ناصرًا ( ، ما 
 .    (1)أنصَرُه   رجاًل (

هـ ( الُمرادي حذو الُقّذة بالقُّذة في شرحه على األلفية ، جاء 769وتابع ابُن عقيل )     
لتمييز يقع بعد كل ما دّل على تعّجب ، ومضى يعّدد ذلك مسبوقًا بما نّص عليه من أّن ا

{  َأْبِصْر ِبِه َوَأْسِمعْ . وفي تفسيره آية }  (2)أمثلته ، جاعاًل منها  قولهم : ) كفى به عالمًا (
هـ ( في الكافية الذي 686هـ ( رأي الرضي ) 1270عرض اآللوسي ): الكهف[  26]

في صيغة ) أفعْل به ( للتعّجب ، بل  ضّعف قولهم : بأّن األمر جاء بمعنى الماضي
؛ فرّد اآللوسي بقوله : ) وتعقب بأن كون األمر  (3)يجيء الماضي عنده بمعنى األمر

بمعنى الماضي مما لم يعهد غير مسّلم  ، أال ترى أّن  ) كفى به ( بمعنى اكتِف به عند 
.  (4)و التعجب (الزجاج  ، وقصد بهذا النقل الداللة على أنه قصد به معنى إنشائي وه

) كفى به ( دالة على اإلنشاء دمة كفاية ودليل على أّن صيغة وفي هذه النصوص المتق
 .الذي سنناقشه في السطور الالحقة المراد به التعّجب ، بحسب مفهوم اللغويين له

ومع هذا كله ، فإّنك ال تعدم من ينكر أن تكون الباء للتعجب ، كما جاء عن       
هـ ( في شرحه على قواعد اإلعراب البن  950المعروف بـ ) شيخ زاده ( )   القوجويّ 
هـ ( حين تحدث عن زيادة الباء في القياس والسماع وأمثلتهما ، ولّما عّرج 761هشام ) 

. أضف له  (5)وسماعًا في غير التعّجب نحو : ) كَفى باهلِل َشهيدًا (  ()على الثاني قال : 
يس قلياًل من أساطين النحاة أعرض عن بيان صيغة ) كفى به ( وداللتها على أّن قسمًا ل

هـ ( الذي لم 377التعّجب بأثر الحرف الزائد أم من دونه ، أمثال أبي علي الفارسي ) 
أجد في كتبه ما يشير إلى معنى ذلك على الّرغم من بحثه لمسائلها  في قسم من مؤلفاته 

هو أم إغفال منه ؟ أم لكونها تفتقر عنده لهذا المعنى وعند الّنحوية ، ؛ ولست أدري أهو س
                                                 

 . 737/ 2ضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  ، تو   -1
هـ( تحقيق محمد 769ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل ) -2

 وما بعدها . 290/ 2م ، القاهرة .   1980 -هـ 1400، 20محيي الدين عبد الحميد ، دار التراث ، ط
 192 -191/ 4ينظر شرح الرضي ،  - 3
 . 255/ 15روح المعاني ،  - 4
 . 62شرح قواعد اإلعراب البن هشام ،  - 5
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بقية النحاة الذين لم ترد أسماؤهم ؟ إذ لم أعثر في كتبهم  شيئًا من هذا القبيل على كثرة 
تتبعي له ؟ . األمر الذي يدعونا إلى  حسم القضية ، من خالل تعّقب هذا األسلوب في 

وي من كالم العرب الفصيح وأقوال العلماء في هذا مظاّنه الفصيحة ، كالقرآن الكريم والمر 
 الغرض إلبداء الرأي الراجح فيهما . 

  :صيغة ) كفى به ( والتعجب -
نريد هنا في هذا المبحث التحّقق من داللة صيغة ) كفى به ( على التعّجب ، ونعني     

المفهوم في كتب  بها مجيء الفعل بصيغة الماضي بزيادة الباء في فاعله ، ونطلب هذا
 النحاة ؛ فما هو التعّجب عندهم ؟

نفس عند الشعور بأمٍر هـ ( التعّجب بأّنه ) انفعال يعرض لل646عّرف الرضي )    
هـ (  طبيعة هذا االنفعال وماهيته بقوله : 669وأوضح ابن عصفور )  (  1)سبُبه (يخفى 

سبُبها ، وخرج بها المتعجَّب منه عن  ) التعّجب ، استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي
يحصل في هـ ( للمتعجَّب منه أن 646. واشترط الرضي ) (2)نظائره ، أو قل نظيره (

، وال يكون في الحال الذي لم يتكامل أو المستقبل الذي لم الماضي ويستمر إلى الحال
وشروطه مع تعريف ابن  ولو أجرينا تلفيقا بين تعريف الرضي ( .3)يدخل حّيز الوجود بعُد 

 عصفور ، لتحصلنا من بنية مفهوم  التعجب  ، على اآلتي :
 الّتعّجب شيء خفي سبُبه عرض للنفس . -1
 استعظام بزيادة في وصف الفاعل ) المتعّجب منه ( .  -2
 خروج المتعّجب منه ) الفاعل (عن نظائره أو يقل . -3
ذا ما تحّققنا من انطباق بنية التّ          صرها الثالث على صيغة ) كفى عجب في عناوا 
نشاء هذه الصيغة ، سنحصل على نتيجة منتجة من ذلك ، لفاعلية  تلك العناصر في إ(به

كفى بزيٍد رجاًل ( ! أال ندرك بالبداهة أّن هذا القول اإلفصاحي  ُيراد به ). فلو قلنا : 
لمتعّجب منه بما فاق نظائره ، أو المدح أواًل ؟ ، ثّم استعظام في وصف الفاعل ) زيد ( ا

                                                 

  186/ 4شرح الرضي ،  -1
هـ( ، تحقيق فواز 669شرح جمل الزجاجي ، أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور اإلشبيلي )  -2

 . 575/ 1لبنان .،  -م ، بيروت 1998-هـ 1419، 1الشّعار ، دار الكتب العلمية ، ط
 187/ 4ينظر شرح الرضي ،   -3
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قل نظيره  حتى خرج ذلك الفاعل عن سواه ؟ . أضف له أّن فيه شيئا خافيًا ال يمكن 
تحديده ؛ مع أّنه صفة يدركها الذهن ولكن ال يجد القدرة الكافية على  تقييدها بقيد محدد 

الّتعجب : ) لدقتها ، فضاًل عن غموض سببها ومنشئها ، حالها حال األمر في صيغتي 
ما أفعله ( و ) أفِعْل بِه ( . ولو أجرينا المثال المتقدم  على الصيغتين القياسيتين بقولك : 

ام بزيادة ) ما أكفى زيدًا ( ) وأكِف بِه ( ! ، دّل الجميع فيه على إنشاء المدح ، واستعظ
ك تزداد قناعتنا ، بما ُيخِرُجه عن نظائره أو يقل ؛ من ذل(الفاعلفي وصف المتعّجب به  )

( من التعجب وشروطه على صيغة ) كفى بهأكثر بما افترضناه من تطابق بين مفهوم 
، من كونها عالقة ا وبين صيغتي التعّجب القياسيتينخالل ما بان من العالقة الداللية بينه

 . سوق بالدالئل أو البراهين عليهاوثيقة ظاهرة للعيان ، ال يحتاج فهمها إلى تعّمق م
 -ومن البراهين  النحوّية على قيام داللة التعجب في ) كفى به ( هو جمود فعلها       

في حدود هذا التعبير وقيامه فيه حصرًا ، كما جمدت األفعال  -المتصرف أصاًل 
المتصرفة عندما دخلت في الصيغتين القياسيتين . وقد فطن القدماء إلى قيام هذه الظاهرة 

وا عنها من نحوين ؛ األول منهما ، جاء من تتبع استعمالها  فوجدوا في ) كفى به ( وعّبر 
أنها الزمت حالة المفرد المذكر ، عن سواه من حاالت التأنيث والتثنية والجمع . ومن 

هـ ( في المخّصص ، حينما استعرض 458هؤالء الذين قيدوا ذلك بكتاب ابن سيده      ) 
على شاكلة ) كفى به رجاًل ( وداللتها مّما تكّلمت وجوه ) كفى ( واستعماالتها ، وما جاء 

هـ ( في ذلك قوله : ) وال 231به العرب بالباء الزائدة  ، فقد حكى عن ابن األعرابي )
 (1)ُيثّنى وال ُيجمع  وال ُيؤّنث (

هـ ( فّرق مؤلفه فيه بين فاعل ) كفى ( 311وفي إعراب القرآن المنسوب للزجاج )    
فاعلها المجرور بحرف الجر ) من ( ؛ فما جاء منهما مجرورًا بـ ) من ( المجرور بالباء و 

ُيثّنى وُيجمع ، نحو : مررُت برجٍل كفاَك من رجٍل ، وبرجَليِن كَفياَك من رجَلين ، ورجال 
كَفوَك من رجال . أّما ما يأتي منهما  مجرورًا بالباء على منوال ) كفى به (  ) فتُفِرُد 

                                                 

 ، مادة ) ك ف ي (  113/ 39المحكم والمحيط األعظم ،  -1
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حيان النحوي عن األخفش األوسط  ومثله ما نقله أبو (1)(الباءين بعد الفعَل ألّن الفاعلِ 
 . (2)هـ ( قوله : وال ُيثنى وال ُيجمع  . وزاد أبو حيان بقوله : وال يؤّنث 215)

كفى )بين صيغة ) أفِعْل به ( بصيغة   أّما الّنحو الثاني فجاء من إكثارهم المقارنة       
عن زيادة الباء في فاعلهما ، وكأّنهم يلحظون الداللة المشتركة بين ( عندما يتحدثون بهِ 

هاتين الصيغتين ، بفعل حرف الجر وظيفة ومعنى ؛ ألّن الباء في كلتا الصيغتين زائدة 
للتوكيد ، ولها وظيفة لكتليهما أخرى بحسب قول النحاة  ؛ فهي في ) أفِعْل بِه (  جاءت 

بح اسناده إلى اسم ظاهر بعدما ُغّيرت الصيغة من لتوافق لفظها الدال على األمر لق
، وأّدت الغرض نفسه  في ) كفى به ( أخذًا برأي الزجاج المتقدم (  3)اإلخبار إلى اإلنشاء 

،  الذي ذهب إلى أّنها جاءت حماًل على معنى األمر المتضمن فيها ، إذ هي بمعنى ) 
الباء نفسها ال إلى الفعلين ، لكونها  اكتِف باهلل ( . مع أّن األجدر أن يتوجه النظر إلى

الفاعل المحوري في المسألة  ، فمتى ما وجدت في االسمين  بتلك الصيغتين نّصت على 
 معنى التعّجب .

يمكن للباحث المتأّمل أن  يجمع  -أعاله  -وبعد ؛ فمن خالل ما استعرضناه          
                      :                                                                                                                            العناصر المشتركة بين هاتين الصيغتين على النحو اآلتي 

 يدالن على الزمن الماضي مع اختالف صيغتهما . -فيهما  –الفعالن عند النحاة  -1
 ة وهي تمتد من الماضي إلى الحاضر .داللة الزمن فيهما غير محدد - -2
 الفعالن اكتسبا الجمود من دخولهما في صيغتيهما مع أنهما في األصل متصرفان . -3
حرف الجر الباء زائد للتوكيد يدخل على فاعلهما لينقل داللتهما من اإلخبار إلى  -4

 إنشاء التعّجب . 
 

                                                 

،  1إعراب القرآن ، المنسوب الى الزّجاج ، تحقيق إبراهيم األبياري ، دار الكتب االسالمية ، ط  -1
 .  670م ص 1982 -هـ 1404القاهرة ، 

 1624/ 4ينظرارتشاف الضرب ،  -2
هـ  1206لصبان على شرح األشموني على شرح ابن مالك ، محمد بن علي الصبان )ينظر حاشية ا - 3

 26/ 3(  تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة .
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ّوه بداللة صيغة ) كفى به ( على ويحسن بنا التذكير قبل ختام هذا المبحث ، بَمن ن    
التعّجب من المحدثين ، أعني به  د. فاضل السامرائي  ، الذي أخذ برأي بعض القدماء 
مّمن فطن  إلى المعنى الوظيفي للباء الزائدة وبنى عليه حكمًا نحويًا وداللّيا باتًّا ، جاء 

ه حديثه في مبحث ذلك مفّصاًل في مبحثين منفردين من كتابه ) معاني النحو ( ؛ من
دخول الباء على المتعّجب منه ، الذي قال فيه  : ) وتدخل في فاعل ) كفى ( فيفيد 

[   .. ، ولو حذفت الباء لم يكن  48التعّجب نحو :  } َوَكَفٰى ِباللَِّه َوِكياًل { ] األحزاب : 
        (1)الفعل نّصا في الّتعجب  ... بل ُيحتمل التعّجب وغيره (

 المبحث الخامس :  كفى في دائرة التطبيق القرآني :
 :كفى به في القرآن الكريم -
تأتي أهمية هذا المبحث من مكانة كتاب اهلل المجيد بوصفه أهم مصادر اللغة       

العربية وثوقًا وفصاحة  . ولهذه الصيغة اطراد واضح فيه حتى قال بعض النحاة بندرته 
.ووردت هذه الصيغة في ثالثة وثالثين موضعًا  ( 2)كتاب اهلل  في كالم العرب  وكثرته في

من الكتاب على أنحاء متعددة ؛ أعني بالفعل الماضي الدال على الحسب من الكفاية 
والباء الزائدة في فاعلها ، في ظاهرة لم تتكرر إال في القرآن الكريم  . من نحو قوله تعالى 

[  ، وقوله : } َوَكَفى ِبَربَِّك َهاِدًيا َوَنِصيًرا { ]  79لنساء: : } َوَكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا { ] ا
[  ، وهكذا 14وقوله : } َكَفٰى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا { ] اإلسراء : ,   [ 31الفرقان : 

كان منوال اآليات المتبقية األخرى ، إذ لم تخرج عن هذا النحو الدال على إنشاء التعجب 
له صلة أيضًا بهذا المبحث ما ورد من اآليات التي جاءت بمضارع )كفى (  . ومما

وكانت في أربعة مواضع ،  يهمنا هنا منها آية توحي بمضمون التعجب ألسباب نحوية 
وداللية  ؛ وهي قوله تعالى : }  َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد { ] فّصلت : 

والداعي لقيام معنى التعجب فيها سببان ؛ أولهما داللة الفعل على المضي بأثر [  .   53
الحرف ) لم ( الذي يقلب زمن المضارع من الحال إلى الزمن الماضي . وثانيهما وجود 

                                                 

 -م ، عمان 2000 -هـ  1420، 1معاني النحو ، د. فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر ، ط -1
  294 -293، وينظر  288األردن .

 . 148/  2إليضاح في شرح المفصل ، ينظر ا -2
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حرف الجر الباء في فاعلها . ويظهر من سياق اآلية وجود االستفهام في نوعه المجازي ، 
، الذي يجاب عنه بـ ) بلى ( ، وهو إنشاء تقريري  (1)يري منه وتحديدًا ؛ االستفهام التقر 

لزومًا . وزيادة على ما تقّدم ؛ ما جاء من وجوه التفسير التي قيلت في هذه اآلية ، 
تفسيره لها ، بقوله : ) وقيل : أولم يكِف برّبك هـ ( في  671وأخّص به كالم القرطبي )

.  ومن ثّم يأتي  السؤال هنا ؛ هل يدل سياق اآلية  (2)شاهدَا على أّن القرآن من عند اهلل (
على التعجب ، قياسا على ما وجدناه في صيغة  ) كفى به ( من عالمات ؟  ولو تمعنا 
في مضمون اآلية وسياقها فبحثنا عن مفهوم االستعظام بزيادة في وصف المتعّجب به ) 

امه فيه بصورة بّينة هذا اّواًل . أما الفاعل (، بما ُيخِرُجه عن نظائره أو يقل ، لوجدنا قي
العالمة الثانية  فهي وجود الباء الزائدة  في مرفوعه ) الفاعل ( الذي سيصير متعّجبًا منه 
. وقياسًا على ذلك يصّح أّن نفسر اآلية : } َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء   َشِهيٌد { 

بقولنا إّن معناها  : كفى برّبك شاهدًا أو شهيدًا . وال أرى  –بناء على معطيات الكالم  -
بأسًا  أن يؤخذ بهذا التفسير ولو لم يرد عن المفسرين  ، عماًل بالقياس اللغوي وأخّص منه 
قياس الشبه الذي قال به أصوليو النحو ، وهو عندهم ) أن ُيحمل الفرع على األصل 

هج معتّد به في أصول العربية يمنحها منافذ من -بعُد  -. وهو (3)بضرب من  الشبه (
 التوسع في االستعمال ، وفي ذلك عالمة على حيوية هذه اللغة وعبقريتها .

 المبحث السادس :  كفى في دائرة التطّور اللغوي : 
 :كفى بين االستعمالين القديم والحديث -
 :االستعمال القديم -1
ة من االستعمال العربي القديم للفعل )كفى ( بصيغة يمكن لنا صوغ النماذج الموروث      

 الماضي بالترتيب في أدناه ، مع تباينها من حيُث الكثرة والقّلة ، وعلى النحو اآلتي :
                                                 

،  1984ينظر تفسير التحرير والتنوير ، الشيخ محمد طاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر ،  -1
 . 20/  25تونس . 

هـ( ، تحقيق د. عبد اهلل بن 671تفسير القرطبي )الجامع ألحكام القرآن ( ، محمد بن أحمد القرطبي ) -2
   438/  18لبنان .  -م ، بيروت 2006-هـ 1427، 1ؤسسة الرسالة ، طعبد المحسن التركي ، م

هـ ( ، 577ُلمع األدلة في أصول النحو ، أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين محمد بن األنباري ) -3
 . 107م ، بيروت . 1971 -هـ 1391، 2تحقيق سعيد األفغاني ، دار الفكر ، ط
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 كفى + ] حسب [ +الزم + الباء الزائدة + فاعل + معرفة + التمييز = تعّجب. -1
 ر .كفى + ]حسب[ + الزم + فاعل + معرفة + تمييز = خب -2
 كفى + ] أجزأ أو أغنى [ + متعدٍّ + فاعل + معرفة + مفعول + تمييز = خبر . -3
 كفى +] أجزأ أو أغنى [ + متعدٍّ  + فاعل + معرفة + مفعول = خبر . --4
 .= خبر  2+ مفعول  1فة + مفعول كفى + ] وقى [ متعدٍّ + فاعل + وقى + معر   -5 

 مرتبة على التوالي في النحو اآلتي  :أّما أمثلة هذه النماذج فهي 
 [ .  79وهو كثير مّطرد ؛ كقوله تعالى : } َوَكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا { ] النساء:  -1
    (  1)دونه في الكثرة ؛ كقول الشاعر :  -2

 ُعَميرَة َودِّع ِإن َتَجهَّزَت َغاِديا        َكَفى الَشيُب واإِلسالُم ِللَمرِء ناهيا
كقول اإلمام علي ) عليه السالم ( : ) إلهي ، كفاني َفخًرا أْن تكوَن لي ربَّا. وكفاني  -3

 (2)ِعزَّا أن أكوَن لَك عبًدا ( 
  (3)كالحديث الشريف : ) َمن قرَأ اآليتين من آخر سورة البقرة في ليلٍة كفتاهُ ( - -4
 [   25] األحزاب :  اَل {كقوله تعالى : } َوَكَفى اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقتَ  -5

ويلحظ من النماذج وأمثلتها أعاله ؛ أّن النموذج األول للفعل الماضي ) كفى (       
كما أثبتنا  -( وهو فعل الزم أكثر استعماال من سواه في غرضه ، وُيراد به حسببمعنى )

ني عاد إنشاء التعّجب ألّن الباء الزائدة دخلت على فاعله ، في حين أّن النموذج الثا -
خبرًا لخلو فاعله من حرف الباء الزائد .  أّما النموذجان الثالث والرابع فقد اشتركا في 

( ، فكانا متعديين لمفعول واحد ، لكنهما افترقا في وجود الفضلة  أجزأ أو أغنىمعنى ) 
في الثالث دون الرابع وأعني بالفضلة التمييز . وبقي النموذج الخامس محتفظًا بصورة 

                                                 

 سبق تخريجه . - 1
هـ( ، تحقيق د. وداد القاضي ، دار 414البصائر والذخائر ، أبو حيان التوحيدي )الحديث في   - 2

. ويروى بلفظ آخر ) كفى بي فخرًا .. وكفى  16/ 2م ، بيروت .، 1988 -هـ 1408،  1صادر ، ط
هـ ( تحقيق 449بي ِعّزا ( في كنز الفوائد ، اإلمام أبو الفتح الشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي ) 

 .  386/ 1الغبيرة .  -م ، بيروت 1985 -هـ 1405، 1بد اهلل نعمه ، داراألضواء ، طع
 سبق تخريجه . - 3
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وهي التعدي لمفعولين مكتفيًا بهما دون زيادة أو فضلة داال على الخبر الصريح  واحدة
 ( ، على أّن الثالث المتبقية جاءت أخبارا من قسَمي الكالم . وقىومعنى فعله هنا ) 

  :االستعمال الحديث -2
ت والقنوات ُيراد باالستعمال الحديث اللغة العربية األدبية الشائعة في الصحف والمجال   

اإلعالمّية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة ، وسائر المنّصات والصفحات اإللكترونّية 
ونظائرها ، على أّن الدوارج أو العامّيات ليست جزءًا من هذا المبحث . ويغلب على هذا 

 االستعمال النموذَجاِن اآلتيان :   
 = إنشاء  كفى + ] حسب [ +الزم + فاعل + ضمير+ تمييز  -1
 .كفى + ] حسب [ +الزم + فاعل + ضمير+ مفعول + تمييز = إنشاء   -2

 النحو اآلتي : -وعلى ترتيبهما -ومن أمثلة هذين النموذجين           
 من أمثلته : ) كفى ذاّل ( ) كفى طائفية ( ) كفى سهرًا ( ) كفى نومًا ( .. -1
 ) كفاكم سهرًا ( ) كفاكم نومًا ( .. من أمثلته : ) كفانا ذاّل ( ) كفانا طائفية (  -2
( مع لزوم حسبمن االستعماَلين الُمحَدثًيِن أَن كفى متضمنة معنى )المالحظ         

ن كان أولهما يقرب إلى الموروث من معناها ، لكّن ثانيهما  فضلة التمييز فيهما معًا . وا 
تعمل دومًا على لزوم  -ا كما بان لن -( حسب جديد في اطراد استعماله ؛ ألّن داللة )
( على  تعديه .  ومن الجديد أيضًا  أغنى او أجزأالفعل ) كفى ( في العربية ، وداللة ) 

على العربّية الحديثة  افتقاد أول النموذجين الباء الزائدة في فاعل ) كفى ( التي تنص 
ستعماَلين من على التعجب في هذا األسلوب . واألكثر بروزًا من ذلك كّله ، هو داللة اال

 -صريحًا  -، وتحديدًا األمر منه * . وبذلك قام فيهما 1)النموَذجين على الطلب الحقيقي 
المعنى الذي قال به الزّجاج  ، أي داللة الفعل على االمر بتقدير: ) اكتِف ( ؛ أو بما هو 

نا ذاّلً ( قريب لها النوع كالطلب بالم األمر، إذا ما ُرعيت داللة التقدير في جملة ) كفا
ونظائرها من الكالم ، فيكون المناسب به لفظ ) لنكتِف ( . ومن جميع ذلك ؛ سُيعدُّ هذان 

                                                 

* * 
* ذكر الرضي أّن المعهود في العربية أن يأتي الفعل الماضي بمعنى األمر ال أن يأتي االمر منه بمعنى 

 .   191/  4الماضي . ينظر شرح الرضي على الكافية ، 
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النموذجان ضرَبيِن من ضروب التطور في االستعمال المّطرد ، عندما تحَوَل الكالم من 
إنشاء التعّجب في النموذج األول والخبر في النموذج الثاني ، إلى إنشاء آخر وهو الطلب 

 األمر ، مع التزامه الفضلة : ) التمييز ( في تعبيره .ب
 :خاتمة البحث ونتائجه

تعّد ظاهرة الفعل ) كفى ( شاهدا على حيوّية العربية وتفوقها  ، وكذا على  تطور  -
 الفكر النحوي العربي في النظر إلى تلك الظاهرة والتعمق في مباحثها وتطبيقاتها . 

 جمّي  أثر فاعل  في تنّوع عمل ) كفى ( نحوًا وأسلوبًا  وداللة  .للمعنى المع -
وجود حرف الجر في فاعل الصيغة ) كفى به ( نصٌّ على إنشائها للتعّجب ، وغياب  -

 تلك الباء ترجيح لإلخبار على اإلنشاء فيها ؛ إاّل ما دّل عليه السياق.
ربه داللة ونحوا  ، من مثل ) ألم يمكن تعدية الحكم في صيغة ) كفى به ( إلى ما يقا -

 يكِف به ( ، استنادا إلى شروط  تلك الصيغة التعجبّية ومقوماتها  .
اقتصرت ) كفى ( في االستعمال الحديث المّطرد على معنى ) الحسب ( من عمل  -

 الفعل الالزم وكذا المتعدي منه بوصفه أثرًا من تطور استعمالها .
ستعمال ّجب عن االغياب صيغة ) كفى به ( إلنشاء التع ومن أثر التطور أيضًا ؛  -

 ، في حين اطرد نوع اإلخبار من استعمالها في نموذجيها اللَذيِن أثبتناهما . المّطرد الحديث
 

 انتهى بحمد اهلل
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The Phenomenon of the Verb Kafa : A Study in the Lexicon 

and its Relation to Syntax and Style 

Lect.Dr. Saad Abdul Hussein Faraj Allah 
Abstract 

 
     This research addresses the verb كفى [kafa], which is a unique 

phenomenon in Arabic in terms of its use lexically, syntactically and 

stylistically. Via its use, the researcher tracks the Arabic syntactic 

thinking and its developmental stages regarding this phenomenon, 

indicating through its way the linguists’ views in general and 

grammarians in particular, in terms of presentation, contrasting, and 

outweighing. Later, it is concluded to confirm the formula (كفى به) as 

a new exclamatory structure, for its steadiness and uniqueness in its 

style, especially in the Holly Qur’an. After that, the research 

compares it with another use of exclamation depending on the 

significance of the syntactic structure of what was not common to 

the grammarians. Thus, the research goes on until getting to a 

comparison between the old and the new or contemporary uses of 

 and laying a hand on the aspects and the development of its (كفى)

use, samples and examples. 

   Key words : syntactic thinking, syntax of meaning, syntax of 

structure, exclamation . 


