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ظاهرة (كفى) دراسة يف املعجم وعالقته بالنحو واألسلوب
م .د .سعد فرج اهلل
تأريخ التقديمٕٕٓٓ/ٛ/ٖ :



تأريخ القبولٕٕٓٓ/ٜ/ٕٔ :

المستخمص:

يباشر ىذا البحث الفعؿ ( كفى ) إحدى الظواىر الفريدة في المغة العربية في

بنية استعماليا معجماً ونحواً وأسموباً  .ويتناوؿ الباحث مف خبللو التفكير النحوي العربي
مبيناً مف مساره آراء المغوييف عامة والنحوييف
ومراحؿ تطوره في خصوص ىذه الظاىرة ّ
خاصة  ,عرضاً  ,وموازنة  ,وترجيحاً  .ثـ الخموص مف ذلؾ إلى تثبيت صيغة ( كفى بو

السيما في القرآف الكريـ
تعجبية جديدة  ,الطرادىا وتفردىا في أسموبيا ىذا و ّ
) بوصفيا بنية ّ
ثـ موازنتيا مع استعماؿ آخر داؿ عمى التعجب بحكـ داللة التركيب النحوي بما لـ
؛ ّ

يعيد عند النحاة  .وىكذا يمضي البحث حتى الوصوؿ إلى المقارنة بيف االستعماليف

القديـ والجديد أو المعاصر لػ ( كفى ) ووضع اليد عمى مظاىر استعماليا وتطوره ,

نماذج  ,وأمثمة .

التعجب
الكممات المفتاحية  :التفكير النحوي ؛ نحو المعنى ؛ نحو التركيب ؛
ّ
 -مقدمة :

يمثؿ الفعؿ ( كفى ) ظاىرة خاصة فريدة في االستعماؿ العربي ومستوياتو معجماً

الداللية ,
*ونحواً وأسموباً ؛ وبرزت قيمة ىذا الفعؿ معجمياً حينما امتدت خيوط شبكتو
ّ
فانفتحت عمى مداخؿ لمواد لغوية أخرى مختمفة عف أصؿ اشتقاقو أفضت بػ( كفى ) إلى

تفرد الجانب النحوي فيو يأتي مف االمتداد
أما ّ
تنوع صور تركيبيا بأثرىا المعجمي ىذا ّ .
ّ
المعجمي لػيا  ,الذي يتحقؽ في تنوعيا بيف المزوـ والتعدي وتردد التعدي بيف مفعوؿ واحد
أو مفعوليف  .في حيف يحظى مبحث الباء الزائدة ووظيفتو في معموليا بأىمية كبيرة

أغنى البحث فييا بما ترشحت ليا بأثر مف أقواؿ القدماء وتوجيياتيـ النحوية بناء عمى

سياقاتيا المتحققة

أو ما يقاس عمييا مف االستعماؿ الممكف ؛ وتباعاً يأخذ مستوى

 قسـ المغة العربية /كمية االداب /جامعة البصرة .
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األسموب حصتو مف تضافر المعجـ والنحو والسياؽ في بناء صيغة ( كفى بو ) الدالة
التعجب  ,في استعماؿ تنفرد فيو عف نظائرىا مف األفعاؿ .
عمى إنشاء
ّ
مما اتضح أعبله  ,عمؿ البحث عمى رصد المعنى المعجمي بدءًا  ,مراعياً
وبأثر ّ
في عمقو وجوىره خصائصو التركيبية الداللية وعبلقاتيا النحوية ( التضاـ ) وتحديدا فيما

تعرضت لمباحث ( كفى )
يعرؼ بقيود التوارد (ٔ)  .مف خبلؿ
ّ
التقصي لكتب التراث التي ّ
اء لذلؾ المعنى حتى تبياف أثره في التركيب النحوي وتنوعو استعماالتو  ,بما جعؿ
 ,استقر ً
النحاة يختمفوف في تحديد نمطو التركيبي بيف المزوـ والتعدي لواحد أو اثنيف مف مفعوالتو .
وليس المكوف التركيبي ىذا بمعزؿ عف األسموب المرتبط بالسياؽ كما ىو معموـ  ,لذا كاف

لزاماً عمى الباحث التتبع الدقيؽ لبلستعماؿ القديـ المبثوث في بطوف كتب التراث وأقواؿ

التحري عف أسرار النمط األسموبي الذي
العمماء القدماء وآرائيـ وتوجيياتيـ فيو  ,ألجؿ
ّ
يحوؿ ( كفى ) مف مضموف اإلخبار إلى اإلنشاء  ,وتحديدا معنى التعجب غير القياسي ,
ّ
عمى الرغـ مف الخبلؼ القائـ في تحديد نوعو بيف عمماء التراث ؛ إذ لـ تكف الصورة بتمؾ

التعجبية المترشحة عف التمثيؿ
الوضوح التي خمص منيا البحث في إثبات الصيغة
ّ
المعجمي في سياقو التركيبي  ,أضؼ ليا وظيفة الصيغة والحرؼ معاً  .وتبرز أىمية

رديف
البحث أيضاً في أواخره فضبلً عف سوابقو  ,عبر مقارنة تُجرى بيف االستعمالَيف المطّ َ
القديـ والحديث نماذج وأمثمة  ,لبياف صور التطور في الحديث أو المعاصر منيما الذي

التعجبية  .ومف الثمرات الممحقة بو
يمثؿ أىـ ثمار البحث مع تثبيت صيغة ( كفى بو )
ّ
تباعا  ,لتضيؼ لو أىمية أخرى ؛ ّأنو رصد جانباً مف مظاىر تطور الفكر النحوي العربي

في حدود ىذه الظاىرة جاء مف عرض وتحميؿ وموازنة ونقد وتوجيو  ,بما قد يفيد المعنييف

إف ىذه المعطيات بمجموعيا ىي ما يباشره ىذا البحث في
بيذا المجاؿ مستقببل ّ .

* -ليس المعني مف المعجـ المفيوـ اإلفرادي منو وانما المعني التركيبي حص اًر بالمفيوـ المساني الحديث
 ,أي  :مراعاة أثر المعجـ في البناء النحوي كما سيتضح .

ٔ -لمتوسع في ىذا المفيوـ ينظر المعجـ وعبلقتو بالنحو عند د .تماـ حساف  ,لمباحث  ,مجمة مجمع

المحرـ ٓٗٗٔىػ  ,تموز وتشريف األوؿ
المغة العربية  ,بدمشؽ  ,المجمد
( ٔ , ) ٜشواؿ ىػ ٖٜٔٗو ّ
ٕٓٔٛـ  ,الجزآف الثالث والرابع  ,ص ٔ ٗٙوما بعدىا .
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تضاعيؼ سطوره  ,كاشفا بيا عف أسرار المعنى والتركيب في ( كفى ) التي تجاوزت
فييا أقرانيا مف األفعاؿ بؿ الكممات جميعيا .

األول  :كفى في دائرة التأصيل المعجمي :
المبحث َّ

أول ( -كفى ) في المعجم العربي .
ً

جدا ؛ فيو -
إف حاجة البحث ىنا إلى بياف المعنى المعجمي في ( كفى ) ممحة ّ
ّ
كما نوىنا  -مفيوـ يخرج عف اإلطار الفردي النمطي ويتجاوزه إلى مدى حيوي فاعؿ
موصوؿ بأثر داللي وتركيبي /نحوي بالصورة التي ستجمى في مسار البحث الحقاً .وكما

إف ذلؾ قد أتى ليا مف تنوع داللتيا وتعمقيا بمسائميا تركيبا وأسموباً بوصفيا ظاىرة
ّبينا ؛ ّ
وبعد ؛
تموف عمميا بأثر مف ذلؾ كمّو ُ .
تكاد تكوف نادرة في األفعاؿ العربية األخرى حتى ّ
فمف خبلؿ التّرحاؿ في بطوف المعاجـ وكتب المغة والنحو مضافا إلييا النصوص العر ّبية
الفصيحة نجد أف ( كفى ) بتصريفاتيا العامة تأتي  -غالباً – عمى ثبلثة ٍ
معاف  ,ىي :

معجميا ,
طرد مف دالالت ( كفى )
ب )  ,وىو المعنى األصؿ الذي ي ّ
ّ
حس ُ
ٔ -بمعنى ( ْ
حتى اقتصر عميو األزىري ( ت ٖٓٚىػ ) في تيذيب المغة (ٔ) ,والجوىري (ت ٖ ٖٜىػ )
(ٕ)
في الصحاح  ,عندما بحثا مادة ىذا الفعؿ ومعانيو  .ويؤ ّكد ُبعد الرابطة ومتانتيا داللياً
حوية
وحسب ) ما ورد في بعض الكتب الن ّ
ّ
ونحويا أي تمؾ القائمة بيف المفظيف  ( :كفى ْ ,

المتقدمة  ,ككتاب (الجمؿ) المنسوب لمخميؿ بف أحمد الفراىيدي (ت ٘ ٔٚىػ ) ؛ إذ قاؿ
(ٖ)

فض بػ (حسب) وتنصب بػ ( كفى) ) ..
ب ) مثؿ ( كفى ) ّإال ّأنؾ تخ ُ
وحس ُ
فيو ْ ( ( :
النص أعبله (ٗ) .وتبرز ىذه
ومضى يساوى بينيما في سائر كبلمو الذي دار حوؿ ّ

المصنؼ بيف
العبلقة أيضاً في كتاب إماـ النحاة سيبويو (ت ٓ ٔٛىػ )  ,فقد قارف
ّ

ٔ -ينظر تيذيب المغة  ,األزىري ( ت ٖٓٚىػ ) ,تحقيؽ عمي حسف ىبللي  ,الدار المصرية لمتأليؼ
والترجمة  ,القاىرة  , ٖٛٗ /ٔٓ .مادة (كفى) .

ٕ -ينظر صحاح المغة  , ,اسماعيؿ بف أحمد الجوىري ( ت ٖ ٖٜىػ )  .تحقيؽ أحمد عبد الغفور عطّار
 .دار العمـ لممبلييف  ,طٗ ٜٜٔٓ ,ـ  ,بيروت  -لبناف  , ٕٗٚ٘ / ٙ , .مادة ( كفى ) .

ٖ -الجمؿ في النحو  ,الخميؿ بف أحمد الفراىيدي (ٓٔٚىػ)  ,انتشارات استقبلؿ  ,عف مؤسسة الرسالة ,
طٔٔٗٔٓ ,ىػ  ,طيراف – ناصر خسرو . ٜٛ ,.

ٗ -ينظر السابؽ نفسو . ٜٓ-ٜٛ ,
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المفظيف في زيادة ( الباء )  ,بما يفصح عف سمة اشتراؾ قائمة بينيما تقرب إلى عبلقة
الترادؼ

(ٔ)

.

(حسب ) فقاؿ  ( :وتقوؿ
وتتبع ابف السكيت (ت ٕٗٗىػ ) في إصبلح المنطؽ معنى ْ
(ٕ)
أف كممة الفصؿ في
الشيء إذا كفاؾ )
أح َسَبني
حسبي مف كذا وكذا  ,وقد ْ
 .عمى ّ
ْ :
ُ

ىذه الدعوى تظفر بموقعيا في مقاييس المغة البف فارس (تٖٜ٘ىػ ) الذي يشتؽ مف

ما دة الكممة الداللة األصؿ ثـ يجري في مجارييا كما ىو منيجو ؛ وفي ذلؾ جاء قولو :

( ( كفا ) الكاؼ والفاء والحرؼ المعتؿ ُّ
ويقاؿ :
يدؿ عمى
الحسب الذي ال مستزاد فيو ُ .
ْ
ويقاؿ :
كفاؾ
َ
قاـ باألمر  .وال ُكفيةُ  :القوت الكافي ُ .
ُ
الشيء يكفيؾ  ,وقد كفى كفايةً  ,إذا َ
(ٖ)
رجؿ ِ ,
يد مف ٍ
 .وكما ىي العادة  ,لـ تكف المعاجـ المتأخرة لتحيد
يؾ )
وكاف َ
حسُبؾ ز ٌ
عف نظيراتيا المتقدمة في بحث معاني األلفاظ ومشتقاتيا ؛ ففي معجـ لساف العرب البف
منظور (تٔٔٚىػ )  -بعد أف أسيب مصنفو في بياف دالالت مادة ( كفي )  -تمفي
ويقا ُؿ  :كفاؾ ىذا
معنى (
الحسب ) عنده مف بواكير مبحثو في تمؾ المادة  ,ومنو ُ ( :
ْ
حسبؾ )(ٗ) .
االمر  ,أي ُ
ُ
ٕ -يأتي بمعنى ( أج أزَ أو أغنى )  ,وىما لفظاف متقارباف في داللتيما عمى االكتفاء
القوطية (تٖٙٚىػ)
المتأصؿ فييما ابف
والعمؿ النحوي  .ومف أوائؿ مف أورد ىذا المعنى
ّ
ّ
الشيء :
أت بالشيء َج أًز  :اكتفيت بو  ,و
(ج َز ُ
في كتابو األفعاؿ  ,إذ قاؿ في األوؿ َ :
َ
(٘)
أما كبلمو عف ( أغنى )  ,فقد جاء ما
جعمت منو أجزاء  ,وأج أز
ُ
ُ
الشيء  :كفى ) ّ .

ٔ -ينظر الكتاب  ,سيبويو (ٓٔٛىػ) تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاروف  ,مكتبة الخانجي  ,طٖ ٔٗٓٛ ,ىػ
ٜٔٛٛ -ـ  ,القاىرة .ٕٗ/ٕ ,

ٕ -إصبلح المنطؽ  ,ابف السكيت (ٕٗٗىػ)  ,تحقيؽ أحمد محمد شاكر و عبد السبلـ ىاروف  ,دار
المعارؼ  ,طٗ  ,القاىرة . ٖٕٗ ,

ٖ -مقاييس المغة  ,أبو الحسيف أحمد بف فارس (ٖٜ٘ىػ)  ,تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاروف  ,دار الفكر
ٖٜٜٔ ,ىػ ٜٜٔٚ-ـ ,.

٘  ,ٔٛٛ /مادة (كفا ) .

العبلمة ابف منظور (ٔٔٚىػ)  ,دار احياء التراث العربي  ,طٖ ٜٔٗٔ ,ىػ ٜٜٜٔ-ـ
ٗ -لساف العرب ّ ,
 ,بيروت  -لبناف  , ٕٕ٘/ٔ٘ ,.مادة (كفي ) .

القوطية (ٖٙٚىػ)  ,تحقيؽ عمي فوده  ,مكتبة الخانجي  ,القاىرة . ٘ٔ ,.
٘  -األفعاؿ  ,ابف
ّ

521

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()22
(ٔ)

 .واألثر نفسو اقتفاه االزىري (ت ٖٓٚىػ )  ,فقاؿ

نصو  .. ( :وأغنى الشيء  :كفى )
ّ
(ٕ)
 ( :يقولوف  :أج اَز  ,وىو عندىـ بمعنى كفى )  .وعف أغنى أضاؼ األزىري أيضاً :
مغف  ,أي مجزيء ٍ
الغناء بفتح الغيف والمد فيو اإلجزاء والكفاية ُ ,يقاؿ  :رج ٌؿ ٍ
كاؼ
أما َ
ٌ
( وّ
(ٖ)
ْف ي ْغنِ ِ
ٍِ
ِ ِّ
ام ِر ٍ
يو ) [ عبس :
ئ ِّمْنيُ ْـ َي ْو َمئذ َشأ ٌ ُ
ثـ ّإنو جعؿ منو قولو تعالى  ( :ل ُكؿ ْ
) ّ ,
(ٗ)

.

مفس اًر ّإياه بػ (يقوؿ  :يكفيو شغؿ نفسو عف شغؿ غيره )
ِّ , ] ٖٚ
وبعد ؛ فقد أثبت ابف فارس (ٖٜ٘ىػ) لكفى مف المادتيف داللة األصؿ فييما  ,بقولو :
ُ
(٘)

أصؿ
في حيف ّ

احد  ,وىو االكتفاء بالشيء )
((جزأ) الجيـ والزاء واليمزة أص ٌؿ و ٌ
بل في يا  ( :الغيف والنوف والحرؼ المعتؿ أصبلف صحيحاف  ,أحدىما
لمادة ( غنى ) قائ ً
ُّ
يدؿ عمى الكفاية  ,واآلخر صوت )( , )ٙوىكذا تابعت سائر المعاجـ البلحقة ما تقػدـ منيا
منيا كما الػعرؼ فػي تآليفيا ( . )ٚومف األمثمة الشعرّية التي ُذ ِ
كرت في ىذا الغرض ,
أي كفى بمعنى أج أَز أو أغنى  ,ما أورده ابف ىشاـ (ٔٚٙىػ ) في المغني ( )ٛمف قوؿ

الشاعر :

() ٜ

ميؿ
ولكف  ...قميمُ َؾ ال ُيقا ُؿ لوُ َق ُ
َقمي ٌؿ َ
منؾ َي ْكفيني ْ

ٔ  -السابؽ نفسو . ٕٜ ,

ٕ  -تيذيب المغة  , ٔٗٗ/ٔٔ ,مادة ( جزى ) .
ٖ  -السابؽ نفسو  , ٕٓٔ /ٛ ,مادة ( غنى ) .
ٗ -السابؽ نفسو  ٕٕٓ /ٛ ,مادة ( غنى ) .
٘ -مقاييس المغة , ٗ٘٘/ٔ ,مادة ( ج أز ) .
 - ٙالسابؽ نفسو . ٖٜٚ/ٗ ,

 -ٚينظر لساف العرب  ٗٙ /ٔ,مادة ( ج أز )  ,وينظر أيضاً ٘ٔ ,ٖٔٛ /مادة ( غنا ) .

 ٛينظر مغني المبيب  ,جماؿ الديف ابف ىشاـ األنصاري ( ٔٚٙىػ )  ,تحقيؽ د .مازف المبارؾ و محمد
عمي حمد اهلل  ,مؤسسة الصادؽ  -ناصر خسرو  ,ط ٘  ,طيراف . ٔٗ٘/ٔ.

 - ٜالبيت ألبي النصر أحمد بف عمى الميكالي  ,في معاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص  ,ابف

أحمد العباسي  ,تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد  ,عالـ الكتب ٖٔٙٚ ,ىػ ٜٔٗٛ -ـ  ,بيروت -

لبناف . ٕٜ٘ /ٖ .
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ٖ -المعنى الثالث ( وقى ) عمى قمتو  ,ألنو أُلحؽ بمادة ( كفى ) في بعض استعماالتيا

وتصريفاتيا عمى سبيؿ التضميف النحوي  ,وىو معنى قميؿ ذكره أبو حياف النحوي

(٘ٗٚىػ ) ونسبو إلى استاذه أبي جعفر ابف الزبير(ٚٓٛىػ )(ٔ) .وتابعو ابف ىشاـ في
(ٕ)
صناع المعاجـ أو النحاة َبْموَ المفسريف .
المغني  ,ويندر أف تجده عند غيرىما مف ّ
أف ىذا المعنى قد قاـ في آيتيف مف القرآف الكريـ ؛ األولى قولو تعالى { :
وذىبا إلى ّ
ِ
َّ
اؿ } [ األحزاب  ]ٕ٘ :واآلية الثانية منيمػا قولو تعالى { :
يف اْل ِقتَ َ
َو َكفَى الموُ اْل ُم ْؤ ِمن َ
َّ
ِ
ففسر الفعميف  ( :كفى  ,وسيكفييـ ) مف اآليتيف
فَ َسَي ْكفي َكيُ ُـ الموُ } [البقرة ّ , ]ٖٔٚ :
بمعنى ( وقى )  .ووافقيما الدماميني في شرحو لممغني ممثّبلً لو بقولو  ( :وقيتُوُ ال ّشَّر ,

أي منعتُو ّإياه )(ٖ)  .وقد نظفر في المساف بتمميح في ىذا الغرض  ,وذلؾ في موضع
(ٗ)
استشيد فيو ابف منظور بحديث  ( :مف ق أَر اآليتيف مف آخر سورة البقرة في ٍ
ليمة كفتاهُ )
َ

كفياف الشَّر وتَ ِ
كفتاهُ )(ٗ) إذ تكّمـ بوجوه المعنى لػ ( كفتاه) فجاء منيا قولو  ( :تَ ِ
قياف
(٘)
عدا الفعؿ المتضمف في اآليتيف إلى مفعوليف ,
أف أبا حياف وابف ىشاـ ّ
المكروهَ )  .عمى ّ
أضمر أحد المفعوليف
معدى الى مفعوؿ واحد  ,ورّبما
 ,في حيف ىو في المساف ّ
َ
ِ
فإف فيو داللة
الشر وتقيانو المكروهَ ) ّ ,
لبلختصار ,وال يضير تقديره بػ ( تَكفياف القارئَ ّ
تامة تناسب سياؽ الحديث .

ٔ -ينظر ارتشاؼ الضرب  ,أبو حياف األندلسي (٘ٗ ٚىػ)  ,تحقيؽ د .رجب عثماف محمد  ,مكتبة
الخانجي  ,ط ٔ ,القاىرة ٔٗٔٛ ,ىػ  ٜٜٔٛ -ـ . ٔٚٓٔ -ٔٚٓٓ /ٗ ,

ٕ ُ -ينظر المغني . ٔٗٚ /ٔ ,
ٖ  -شرح الدماميني عمى المغني  ,محمد بف أبي بكر الدماميني (ٕٛٛىػ)  ,تحقيؽ أحمد عزو عناية ,
مؤسسة التاريخ العربي  ,طٕٔٔٗٛ ,ىػ ٕٓٓٚ -ـ  ,بيروت  -لبناف . ٖٜٚ /ٔ .

ٗ  -أخرجو البخاري في صحيحو  ,دار ابف كثير  ,طٕٖٔٔٗ ,ىػ  ٕٕٓٓ-ـ  ,دمشؽ  -بيروت  .باب
باب فضائؿ القرآف  ,رقـ الحديث  , ) ٜ٘ٓٓ ( :ص ٓ. ٕٔٛ

٘  -لساف العرب  ,ٕٕ٘/ٔ٘ ,مادة ( كفي ) .
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النحوي :
المبحث الثاني  :كفى في دائرة التأصيل
ّ

أولً  -كفى فعل أم اسم فعل ؟

أف ىناؾ خبلفاً بيف النحاة حوؿ ( كفى ) أىي
ُيتداوؿ في بعض المؤلفات المتأخرة ّ
فعؿ أـ اسـ فعؿ ؟ غير ّأنؾ ال تجد أحداً مف المغوييف األوائؿ بمختمؼ أعماليـ يذكر
مثؿ ىذا الخبلؼ أو يممح إليو  ,ناىيؾ عف ّأنيـ ما كانوا ُليدرجوا ىذا الفعؿ في زمرة

الحقب المتقدمة وتصانيفيا المغوية عامة وسواىا مف أي
أسماء األفعاؿ ؛ فقد خمت تآليؼ ُ
أف الباحث ال يعثر بيذا الزعـ والقوؿ في الخبلؼ ّإال في
إشارة تذكر في ذلؾ  .عمى ّ

بعض كتب المتأخريف إذ دأب بعضيـ يرسؿ الكبلـ في ىذا الشأف عمى عواىنو مف دوف

بياف أو توضيح ولو كاف موج اًز ينسب فيو الخبلؼ إلى أصحابو مف عمماء لغة أو اتباع
ِ
أف ىذا القوؿ كثي ًار ما يتردد في بعض التفاسير القرآنية
مذىب نحوي معيف  .وقد لُحظ ّ
وأسطر مف كتب أصوؿ الفقو ابتداء مف القرف الثامف اليجري وما تبلىا  ,ويندر ذكره في
كتب النحو مف تمؾ الحقب  .وربما يكوف أبو حياف األندلسي (٘ٗٚى ) أوؿ المتأخريف
صرح بيذا الخبلؼ في كبلـ مبتسر يخمو مف تفصيؿ كما سبؽ ذكره مصححاً فيو
ممف ّ
ّ
فعميتيا ؛ وجاء في ذلؾ قولو  ( :وفي ( كفى ) خبلؼ  :أىي اسـ  ,أـ فعؿ ؟ والصحيح

ّأنيا

فعؿ )

(ٔ)

مصححاً الفعمية أيضاً  ,لعمّة
 .وتابعو في الرأي السبكي ( ٔٚٚىػ )
ّ

اسـ
تنوعيا في العمؿ بيف المزوـ والتعدي لمفعوؿ أو مفعوليف ّ
ألف  ( ( :كفى ) فع ٌؿ ال ٌ
فعؿ عمى الصحيح ) ٕ  .ويظير مف خبلؿ التتبع أف القائميف باسمية كفى ىـ قمة ال
تكاد تذكر قد وقعت في ٍ
عد (كفى) في
وىـ
خطر ليـ مف قوؿ الزجاج (ٖٔٔىػ ) الذي ّ
َ
قولو تعالى  { :و َكفَى بِالمَّ ِو وِليًّا و َكفَى بِالمَّ ِو َن ِ
ير } [النساء  ] ٗ٘ :ونظائره متضمنة
ص ًا
َ َ
َ
ِ
اكتؼ ) ومع تأويمو وتوجييو في ذلؾ لكنو ما برح يحكـ عمى
لمعنى ( اكتفوا ) أو (

ٔ ُ -ينظر البحر المحيط  ,أبو حياف األندلسي (ٗ٘ٚىػ)  ,تحقيؽ صدقي محمد جميؿ  ,دار الفكر ,
ٖٖٕٔٗٔٔٗ-ىػ ٕٓٔٓ -ـ  ,بيروت – لبناف . ٕٖ٘ / ٖ .
السبكي ٚٚٔ( ,ىػ)  ,تحقيؽ الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود والشيخ عمي محمد
ٕ  -األشباه والنظائر ُ ,
عوض  ,دار الكتب العممية  ,ط ٔ  ,بيروت  -لبناف  ٔٗٔٔ,ىػ  ٜٜٔٔ -ـ . ٖٖٚ / ٕ .
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(ٔ)

 .وكاف ابف ىشاـ (ٔٚٙىػ) مف النحاة الّقمة

االسـ المجرور بالباء الزائدة ّأنو فاعؿ لكفى
أف الزجاج وابف
حسنوا رأي الزجاج ذاؾ في تأويؿ فعؿ االمر(ٕ) ؛
فظف أولئؾ القمة ّ
ّ
الذيف ّ
ِ
اكتؼ )(ٖ) !  .وأ ّكد اآللوسي
ىشاـ يرجحاف أف تكوف ( كفى ) اسـ فعؿ أمر بمعنى (
أف ( كفى ) عمى ىذا القوؿ اسـ فعؿ أمر
التوىـ بقولو ( :
ىذا
ّ
وظف بعض الناس ّ
ّ
حي عمى الصبلح  ,فالمعنى ىنا اكتفوا
(حي ) في ّ
يخاطب بو المفرد المذ ّكر وغيره نحو ّ
(ٗ)

.

الزجاج ويأباه كبلـ ابف ىشاـ )
أف ىذا بعيد اإلرادة مف كبلـ ّ
باهلل  ,وأنت تعمـ ّ
محبل  .ويحسف
والسبب واضح  ,ألنيما يرفعاف االسـ المجرور بالباء الزائدة عمى الفاعمية ّ

أف لرأي الزجاج ذاؾ تفصيبلً سيأتي في محمّو مف السطور البلحقة .
نذكر ّ
أف ّ
أف كفى فعؿ فحسب وال أثػر السـ الفعؿ فييػا  ,عػندىا
وىكذا ؛ بناء عمى ما ثبت ّ

تنتفي ال حاجة بنا إلى أف نعيد ذلؾ الزعـ في كتاباتنا المعاصرة  ,ونسوؽ فكرة الخبلؼ فيو
متعجؿ  ,بؿ وىـ وقع فيو
ظف
وكأنو خبلؼ
ّ ,
ّ
متأصؿ في الفكر النحوي  ,مع ّأنو فرط ّ
ّ
بعض المعربيف المتأخريف .
ثانياً  ( -كفى ) بين التعدي والمزوم .

لـ أجد  -مع كثرة تتبعي لمصادر النحو أو المغة عامة  -أحداً مف عمماء العربية

المتقدميف يشير بمفظ صريح إلى ( كفى ) مف جية التعدية والمزوـ  ,والراجح ّأنو لـ يكف
لكف كثر تداوؿ
مف ضمف أبحاث تمؾ الحقب المتقدمة عمى ما توافر لي مف مصادر ّ ,
ىذا المبحث عند المتأخريف منيـ  ,ويبدو ّأنيـ توسعوا بو مف خبلؿ فيميـ ألقواؿ العمماء

الذيف سبقوىـ بما ألمحوا مف ذلؾ  ,فأضاؼ أولئؾ المتأخروف ليا مف تأمبلتيـ فيو -

أعني ( كفى )  -لفظاً ومعنى  ,بموَ عمبلً  ,بناء عمى ما ورثوه مف أولئؾ السمؼ فضبلً
عف نتائج التأمؿ في النصوص الفصيحة  ,بما يفوؽ نظر مف تقدميـ بحكـ تطور الفكر
ٔ  - -ينظر معاني القرآف واعرابو  ,إبراىيـ بف السري الزجاج (ٖٔٔىػ )  ,تحقيؽ د .عبد الجميؿ عبده
شمبي  ,عالـ الكتب  ,طٔٔٗٓٛ ,ىػ ٜٔٛٛ ,ـ  ٘ٚ/ٕ.وٖٗٔ .

ٕ  -ينظر مغني المبيب . ٔٗٗ /ٔ ,

الخراط  ,دار القمـ  ,دمشؽ
ٖ  -ينظر ّ
الدر المصوف  ,السميف الحمبي (ٚ٘ٙىػ)  ,تحقيؽ د .أحمد محمد ّ
.ٖٕٗ/ٚ .
ٗ -تفسير روح المعاني  ,اآللوسي (ٕٓٔٚىػ)  ,دار إحياء التراث العربي  ,بيروت – لبناف . ٛ /ٕٔ .
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النحوي  .وما إف شرع عمماء ىذه الحقب البلحقة بالتصانيؼ حتى أخذت بوادر

الخبلؼ بيف رجاالت النحو ُّ
تدب في ذلؾ الفعؿ مف جية عممو ناىيؾ عف مباحثو

أما لزوميا أو تعديتيا فقد سمكوا ببابيا مسالؾ الخبلؼ ؛ إذ ذىب قسـ منيـ
األخرى ّ .
عدىا مف األفعاؿ
بقصورىا وتعديتيا معاً وىـ ُّ
الجـ الغفير  ,في حيف ذىب بعضيـ إلى ّ
المتعدية وليست القاصرة وىـ القمة القمية منيـ .

تفرد
ويبدو ّ
أف سبب الخبلؼ يعود إلى ّ
مرة  ,والى
,
ّ
ومتعدياً بنفسو إلى واحدة ّ

مرةً
ىذا الفعؿ في داللتو ّ
ألنو ( قد يأتي قاص ًار ّ
نظيره )(ٔ) .ولزاماً عمينا  -قبيؿ الخوض في أقواؿ
اثنيف أخرى وىو نوعٌ غريب يق ٌّؿ

بأف مباحث أوائؿ النحاة كانت تنصب عمى فاعؿ ( كفى ) وزيادة
المتأخريف  -التنويو ّ
الباء فيو  ,وفي الغالب كانت شواىدىـ وأمثمتيـ تدور حوؿ معنى ( حسب ) ُ ,فيفيـ مف
كبلميـ ّأنو – بالمعنى ىذا  -فعؿ قاصر دلّت عميو توجيياتيـ النحوية والداللية في
استعمالو ذاؾ(ٕ)  .وىو ما سيظير لنا جمياً في مبحث فاعؿ ( كفى ) عندما ننقؿ

نصوصاً عنيـ في ذلؾ الشأف .

السبكي . ٖٖٚ /ٕ ,
ٔ  -األشباه والنظائر ُ ,
ٕ ُ -ينظر  -مثبلً  -الكتاب ٕ . ٖٕٚ ,ٔٚٙ ,ٕٗ /ومعاني القرآف  ,الفراء (  ٕٓٚىػ )  ,تحقيؽ محمد
عمي النجار وأحمد يوسؼ نجاتي  ,عالـ الكتب  ,طٖ ٖٔٗٓ ,ىػ  ٜٖٔٛ -ـ  ,بيروت – لبناف /ٕ .

 ,ٕٔٓ -ٜٔٔوشرح كتاب سيبويو ٖٙٛ( ,ىػ )  ,تحقيؽ أحمد حسف ميدلي وعمي سيد عمي  ,دار الكتب

العممية  ,طٔ ٕٜٔٗ -ٕٓٓٛ ,ىػ  ,بيروت  -لبناف  , ٘/ٖ .وتيذيب المغة ٓٔ , ٖٛٗ/واإليضاح
ّ
العضدي  ,أبو عمي الفارسي ٖٚٚ( ,ىػ )  ,تحقيؽ د .حسف شاذلي فرىود  ,كمية اآلداب  -جامعة
الرياض  ,طٔ ٖٜٔٛ ,ىػ ٜٜٔٙ -ـ  ,ٕٙٚ .والمسائؿ المشكمة  , ,أبو عمي الفارسي (ٖٚٚىػ)  ,تحقيؽ
د .يحيى مراد  ,دار الكتب العممية  ,طٕٔٔٗٗ ,ىػ ٕٖٓٓ-ـ  ,بيروت  -لبناف  , ٕ٘ .ومعاني الحروؼ

 ,الرماني (ٖٗٛىػ)  ,تحقيؽ د .عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي  ,دار الشروؽ  ,ط ٕٔٗٓٔ ,ىػ ٜٔٛٔ -ـ ,

جني (ٕٖٜىػ) ,
ّ
جدة  -المممكة العربية السعودية  , ٖٚ .وسر صناعة اإلعراب  ,أبو الفتح عثماف بف ّ
تحقيؽ محمد حسف اسماعيؿ  ,دار الكتب العممية  ,طٕٔٔٗٔ ,ىػ ٕٓٓٓ-ـ  ,بيروت  -لبناف ٔ

ٔٗٙ/ؤ٘ٔ.
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ثالثاً -اآلراء في تعدية ( كفى ) ولزومها .

أف ىناؾ قسميف مف النحاة ,
يتك ّشؼ لمباحث
المتقصي المتتبع تأر ّ
يخياً ألقواؿ العمماء ّ
ّ
تحدثوا عف ( كفى ) باتجاىيف مختمفيف .
أضؼ ليـ بعض المغوييف والمفسريف الذيف ّ
القسـ األوؿ منيما ُعني بعمميا لزوماً وتعدية في سياؽ حديثو عف فاعميا ومفعوليا عند
زيادة الباء فييما  ,ولكنيـ لـ يباشروىا باإلشارة الصريحة إلى معانييا وعبلقة المعنى

بالعمؿ ؛ كابف سيده ( ) ٗ٘ٛعندما تناوؿ مادتيا وداللتيا في استعماالتيا المختمفة (ٔ).
ومثمو ابف الّ َّش َجري (ت ٕٗ٘ىػ ) الذي ُي ُّ
أف {
ستدؿ منو األخذ بذلؾ المذىب عند قولو ّ ( :

(ٕ)
ويفيـ أيضاً مف
مما غمب عميو زيادة الباء  ,تارة مع فاعمو  ,وتارة مع مفعولو ) ُ .
كفى } ّ
ممف يذىب إلى تعديتيا لمفعوؿ واحد بؿ إلى
كبلـ الباقولي (ٖٗ٘ىػ ) عف ( كفى ) ّأنو ّ
مفعوليف أيضاً  ,ويتضح ذلؾ في معرض تفسيره آية { َو َك َفى بِالمَّ ِو َح ِس ًيبا } [ النساءٙ:
]  ,حيث قاؿ  ( :أي  :كفاؾ اهلل حسيبا ،فالكاؼ المفعوؿ محذوؼ ،والباء زيادة  ،وفاعؿ
(كفى) لفظة ( اهلل ) ,كقولو  { :فَ َسَي ْك ِفي َكيُ ُـ المَّوُ } [البقرة  ]ٖٔٚ :فػ(كفى) فعؿ متعد إلى
مفعوليف ،والتقدير :كفاؾ اهلل شرىـ وأذاىـ  .و(حسيباً ) نصب عمى التمييز وقيؿ  :عمى

الحاؿ )

(ٖ)

 ,وتابعو أبو البركات ابف األنباري (٘ٚٚىػ ) في حديثو عف اآلية نفسيا
(ٗ)

 .وبالغ

فالكاؼ المفعوؿ محذوفة  .والباء زائدة )..
قائبلً  ..( :أي كفاؾ اهلل حسيباً .
ّ
العكبري ( ٙٔٙىػ) في ( كفى ) فجعميا متعدية إلى مفعوليف دوف سواىما  ,حتى في
مصرحاً بذلؾ عند تحميمو  -نحوياً -آية { َو َكفَى بِالمَّ ِو
الموارد التي ىي مظاف المزوـ فييا ,
ّ
ال عميو مف القرآف نفسو  ,قولو  ( :وكفى يتعدى إلى
يدا } [ النساء ، ]ٜٚ :مستد ً
َش ِي ً

ٔ -المحكـ والمحيط األعظـ  ,ابف سيده (ٗ٘ٛىػ)  ,تحقيؽ د .عبد الحميد ىنداوي  ,دار الكتب العممية ,
طٕٔٔٗٔ ,ىػ ٕٓٓٓ-ـ  ,بيروت  -لبناف . ٖٔٔ / ٖٜ.

ٕ  -أمالي ابف الشجري  ,ىبة اهلل بف عمي محمد بف حمزة الحسني العموي (ٕٗ٘ىػ)  ,تحقيؽ د  .محمود
محمد الطناحي  ,مكتبة الخانجي  ,طٔ  ,القاىرة ٖٔٗٔ ,ىػ  ٜٜٕٔ -ـ . ٕٕٔ.

ٖ  -كشؼ المشكبلت وايضاح المفضبلت  ,أبو الحسف عمي بف الحسيف الباقولي (ٖٗ٘ىػ)  ,تحقيؽ د.
محمد احمد الدالي  ,مجمع المغة العربية بدمشؽ . ٕٜٓ ,

ٗ  -البياف في غريب القرآف  , ,أبو البركات بف االنباري ( ٘ٚٚىػ )  ,تحقيؽ د .طو عبد الحميد طو ,
الييئة المصرية العامة لمكتاب  ,طٔ ٔٗٓٓ ,ىػ ٜٔٛٓ -ـ . ٕٖٗ /ٔ .
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شرىـ  ,ونحو ذلؾ  ,والدليؿ عمى ذلؾ قولو :
مفعوليف وقد ُحذفا ىنا  ,والتقدير :كفاؾ اهلل ّ
(ٔ)
وعدىا ابف الحاجب ( ٙٗٙىػ ) مف ذوات المفعوؿ الواحد(ٕ) ,
{ فَ َسَي ْك ِفي َكيُ ُـ المَّوُ } ) ّ ,
ولكف المالقي (ٕٓ )ٚكاف لو رأي آخر أورده في بحث الباء وزيادتيا في الفاعؿ  ,ففُ ِيـ
ّ
مف كبلمو أف ( كفى ) تأتي قاصرة ومتعدية إلى مفعوليف فحسب  ,والباء عنده ال تُزاد ّإال

في فاعؿ القاصر ( فإف كانت متعدية إلى مفعوليف فبل تدخؿ الباء عمى فاعميا كقولو
ِ
َّ
يف }
اؿ } [ الحزاب  ]ٕ٘ :و {ِإَّنا َكفَْيَن َ
يف اْل ِقتَ َ
اؾ اْل ُم ْستَ ْي ِزئِ َ
تعالى َ { :و َكفَى الموُ اْل ُم ْؤ ِمن َ
[الحجر  )ٖ() ..]ٜ٘ :وغاب عف اتباع ىذا القسـ العناية باألثر المعجمي في داللة الفعؿ
يعديو  ,فكاف ذلؾ مدعاة لغموض كبلميـ بؿ وقوعيـ
 ,وتضمنو ما يقصره عف العمؿ أو ّ
في االضطراب حتى غاب الحسـ عندىـ في تثبيت عمميا وداللتيا .
مظاف التصريح والتفصيؿ في ( كفى ) وعبلقة معانييا بعمميا
أما القسـ الثاني فيو
ّ
ّ
مف المزوـ إلى التعدية مف المفعوؿ الواحد إلى المفعوليف  ,وىو موضوع بدأ يطفو عمى

السطح مع حركة التأليؼ في القرف الثامف اليجري وما تبله  ,وقد ظيرت بواكيره عند

نصاً عف أستاذه أبي جعفر ابف الزبير (ٚٓٛىػ )
أبي حياف النحوي ( ٘ٗٚىػ ) الذي نقؿ ّ

فرؽ بيف معنييف قاما في ( كفى )  ,ىما (حسب) و(وقى) إذ ّقيد زيادة الباء التي بمعنى
ُي ّ
(ٗ)
( حسب ) ومنع زياتيا في معنى ( وقى ) مستشيدا بنصوص مف القرآف الكريـ .

ممف يقسـ ( كفى ) عمى
ويظير مف كبلـ ابف ىشاـ األنصاري (ٔٚٙىػ) في المغني ّأنو ّ
قاصر ومتعدية لفعؿ ومتعدية لفعميف بناء عمى معانييا فالباء تزاد في فاعميا إذا كانت

مف بو الرحمف  ,أبو البقاء عبد اهلل بف الحسيف ابف عبد اهلل العكبري ( ٙٔٙىػ )  ,دار
ٔ  -إمبلء ما ّ
الكتب العممية  ,طٔ  ,بيروت – لبناف .ٔٙٛ /ٔ , .
المفصؿ  ,أبو عمرو عثماف بف عمر المعروؼ بابف حاجب النحوي
ٕ - -ينظر اإليضاح في شرح
ّ
(ٙٗٙىػ)  ,تحقيؽ موسى بناي العميمي  ,مطبعة العاني  ,طٔ  ,بغداد  ٜٕٔٛ ,ـ . ٔٗٛ/ٕ .
ٖ  -رصؼ المباني في شروح المعاني  ,أحمد بف عبد النور المالقي (ٕٓٚىػ)  ,تحقيؽ أحمد محمد
الخراط  ,مجمع المغة العربية بدمشؽ . ٔٗٛ .

الضرب . ٔٚٓٔ-ٔٚٓٓ/ٗ ,
ٗ ُ -ينظر ارتشاؼ
َ
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بمعنى حسب وىي في الراجح ىنا فعؿ الزـ

(ٔ)

( وال تزاد الباء في فاعؿ كفى التي

بمعنى أج أز وأغنى  ,وال التي بمعنى وقى  ,واألولى متعدية لواحد كقولو :
َقمِيمُ َؾ الَ ُيقَا ُؿ لو َقِمي ُؿ *
َقمِي ٌؿ ِمْن َؾ َي ْك ِفيني ولَ ِك ْف
ِ
َّ
اؿ } { فَ َسَي ْك ِفي َكيُ ُـ المَّوُ }
يف اْل ِقتَ َ
والثانية متعدية الثنيف كقولو تعالى َ { :و َكفَى الموُ اْل ُم ْؤ ِمن َ
 . )ٕ() ..ويؤكد ىذ الترتيب في معاني كفى وعمميا عند ابف ىشاـ نص نسبو السُّبكي
(ٔ ٚٚىػ) إليو  ,نجد فيو البياف والقوؿ الفصؿ  ,فوافقو عميو واستحسنو حتى وصفو
بالمتيف  .غير ّأنو لـ ُيشر إلى مصدره ولـ أعثر عميو في تآليؼ األنصاري  ,مع كونو
النص وأثره في مسار البحث يحسف بنا نقمو
قريباً إلى ما جاء في المغني  ,وألىمية ذلؾ ّ

نحوي ىذا العصر  -الشيخ جماؿ الديف بف
ثـ رأيت في كبلـ
ّ
واف طاؿ  .قاؿ السبكي ّ ( :
ىشاـ رحمو اهلل تعالى  -ما نصو  « :كفى في العربية عمى ثبلثة أقساـ  :قاصرة ،

ومتعدية لواحد  ،ومتعدية الثنيف  .فالقاصرة  :ىي التي بمعنى حسب  ،والغالب عمى
فاعميا أف يقترف بالباء  ,ونحوه { و َكفَى بِالمَّ ِو ولِيًّا و َكفَى بِالمَّ ِو َن ِ
ير } [النساء  ,]ٗ٘ :وقد
ص ًا
َ َ
َ
تتجرد منيا كقولو (ٖ) :

وي ْخبِرني  ،عف َغ ِ
ائب ال َػم ْرِء َ ،ى ْدُيو
ُ ُ
قنع
والمتعدية لواحد ىي التي بمعنى َ
آال ٍ
ؼ [ )..آل عمران ]ٕٔٗ :
بِثَ َبلثَ ِة َ

َّب ال َػم ْرُء ُ ،مخب ار ....
ي َ ،ع َّػما َغي َ
كفَى الػيَ ْد ُ
يقنع  ,كقولو تعالى ( :أَلَف َي ْك ِفَي ُك ْـ أَف ُي ِم َّد ُك ْـ َرُّب ُكـ
ُ
وقوؿ الشاعر:

َقمِيمُ َؾ الَ ُيقَا ُؿ لو َقمِي ُؿ *
َقمِي ٌؿ ِمْن َؾ َي ْك ِفيني ولَ ِك ْف
ِ
َّ
اؿ )
يف اْل ِقتَ َ
(و َكفَى الموُ اْل ُم ْؤ ِمن َ
والمتعدية الثنيف  :ىي التي بمعنى وقى نحو َ :
ونحو  ( :فَ َسَي ْك ِفي َكيُ ُـ المَّوُ ) وىاتاف ال تدخؿ الباء عمى فاعميما  .انتيى  .وىو كبلـ
متيف ال غبار عميو ) ..

(ٗ)

ووافؽ الدماميني (ٕٛٛىػ) في شرحو عمى المغني ابف ىشاـ

ٔ  -ينظر مغني المبيب .ٔٗ٘ -ٔٗٗ ,
*  -سبؽ تخريجو

ٕ -مغني المبيب ٔ. ٔٗ٘ /

ِ
ي  ,في تيذيب المغة  , ٖٛٔ /ٙ ,مادة ( ىدى ) .
ياد ابف زيد
ٖ -البيت لز ُ
العدو ّ
ٗ  -األشباه والنظائر . ٖٚٗ /ٕ ,
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في ذلؾ التفصيؿ لمعاني (كفى) بيد ّأنو جعؿ التي بمعنى حسب ىي ما تزاد بيا الباء في
الفاعؿ نقبلً عف ابف قاسـ المرادي ( , )ٔ()ٜٚٗوأخالو يرى لزوميا إذا ما جاءت عمى
(ٕ)
الحؽ أف أتباع ىذا القسـ أحسنوا
ىذا المعنى
ُيستنتج ذلؾ مف تضاعيؼ كبلمو  .و ّ
النظر في ( كفى ) ومعانييا وأثر داللتيا المعجمية عمى التركيب النحوي مف جية التعدية

والمزوـ ونوعي التعدي فييا  ,وىو منحى يحكي أيضاً مراحؿ التطور في الفكر النحوي

العربي .

المبحث الثالث  :كفى في دائرة التركيب :

أول -زيادة الباء في معمول ( كفى ) .
ً

ُي ُّ
عد ىذا العنواف مف أوسع مسائؿ ( كفى ) عند متقدمي النحاة ومتأخرييـ  ,فقد
أف قمنا ىو المبحث
حظي بعنايتيـ عمى اختبلؼ مذاىبيـ وآرائيـ
النحوية  .وال غرو ْ
ّ

األصؿ فييا بحكـ تقدـ
الكبلـ فيو عما أ ِ
ُلحؽ بمسائميا مستقببلً  .وسنرتب ىذا المبحث بقسميف ؛ األوؿ ُيعنى
ّ
بزيادة الباء في الفاعؿ  ,والثاني بزيادتيا في المفعوؿ  ,متعقبيف بيما أىـ آراء النحاة
وتوجيياتيـ فييما .

ثانيا -زيادة الباء في فاعل ( كفى )
ً
ثـ مف
كاف باب ( كفى ) وفاعميا بزيادة الباء أو بغير زيادتيا أص ً
بل لبحثيا ّ ,
توسع النحاة والمشتغموف بالبحث النحوي مف المفسريف او المعجميف في فروعو
خبللو ّ
الجديدة  .وأقدـ مصدر بيف أيدينا ُعني بيذا االتجاه ىو الكتاب لسيبويو (ٓ ٔٛىػ ) الذي
مصنفو عمى زيادة الباء في فاعميا في غير موضع مف كتابو  .وسبؽ لنا
اقتصر فيو
ّ

الدالة
بأف أوائؿ النحاة كانوا يعالجػوف مسائػؿ ( كفى ) التي بمعنى ( حسب ) ّ
التنويو ّ
ثـ أخذ التالوف منيـ يبحثوف
عمى المزوـ في الغالب  ,دلّت عميو شواىدىـ وأقواليـ فييا ّ ُ .

في وجود الباء الزائدة  ,ويتساءلوف عف زيادتيا أىي سماعية أـ قياسية  ,الزمة أـ غالبة أـ

ٔ  -ينظر الجنى الداني في حروؼ المعاني  ,الحسيف بف قاسـ المرادي (ٜٚٗىػ)  ,تحقيؽ فخر الديف
قباوه و محمد نديـ فاضؿ  ,دار الكتب العممية ,طٖٔٔٗٔ ,ىػ ٜٜٕٔ -ـ  ,بيروت – لبناف. ٜٗ

ٕ  -ينظر شرح الدماميني عمى المغني . ٖٜٗ /ٔ ,
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ومما جاء عف سيبويو في ىذا األثر قولو ( :
جائزة ؟ وىكذا حتى تشعب الدرس فييا ّ .
الخميؿ – رحمو اهلل -أف ( ِ
برجؿ حسب َؾ ِ
بو مف ٍ
ٍ
بو )
عـ
رجؿ ,
مررت
ُ
َ
ُ
ّ
ُ
رفعت أيضاً  .وز َ
(ٔ)
ولكف ىذه الباء ىينا توكيدًا كما قاؿ :
ىينا بمنزلة ( ىو ) ّ ,
ِ
َكفَى َّ
الش ُ ِ
ممرِء ناىيا
زت َغ ِاديا
ُع َميرةَ َوِّدع إِف تَ َجيَّ َ
سبلـ ل َ
يب واإل ُ
وكفى بالشيب واإلسبلـ )(ٕ)  .وبدا مف مفيوـ كبلمو ّأنو يشير إلى جواز حذؼ الباء التي
تأتي زائدة لمتوكيد  ,كما ورد في الشاىد الشعري  .ومف منيج صاحب الكتاب المقابمة بيف

األشباه والنظائر مف االستعماؿ العربي الفصيح  ,ولػ( كفى ) مف ىذا المنيج نصيبيا
أحد وما أتاني مف ٍ
احد  ,ولكف ِمف
أحد و ٌ
ألف معنى ما أتاني ٌ
أيضاً  ,كما ورد في قولو ّ ( :
تدخؿ الباء في قولؾ  :كفى بالشيب واإلسبلـ  )ٖ() ..مؤكداً فيو
دخمت ىنا توكيداً  ,كما
ُ
زيادة الباء في فاعميا لغرض التوكيد  .ومف المواضع التي تؤ ّكد الزيادة في تمؾ الباء عنده

 ,وفي داللة ( كفى ) عمى معنى

( الحسب ) المشعر بمزوـ الفعؿ وقصوره في العمؿ ,

موضع قارف فيو استعماؿ ( كفى ) مع نظير لو يأتي لمتعجب  ,ودفع اإلبياـ فيو  ,جاء
(ٗ)

فيت فارساً )
فيو  ( :فكأنو قاؿ  :كفى بؾ فارساً ّ ,إنما ُيريد َك َ
وخمَص الفراء (  ) ٕٓٚمف تتبع آيات القرآف إلى القوؿ ُّ ( :
وكؿ ما في القرآف مف
َ
ِ
الباء كاف
اليوـ ) فمو
قولو :
َ
ألقيت َ
( وكفى برّبؾ ) و ( كفى باهلل ) ( وكفى بنفسؾ َ
الحرؼ مرفوعاً  ,كما
(٘)

الشاعر :
قاؿ
ُ
وي ْخبِرني  ،عف َغ ِ
ائب ال َػم ْرِء َ ،ى ْدُيو
ُ ُ

َّب ال َػم ْرُء ُ ،مخب ار )
ي َ ،ع َّػما َغي َ
كفَى الػيَ ْد ُ

()ٙ

.

لسحيـ عبد بني الحسحاس مف المخضرميف  ,في خزانة األدب  ,عبد القادر بف
ٔ  -البيت مف قصيدة
ٌ
عمر البغدادي (ٖٜٔٓىػ)  ,تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاروف  ,مطبعة المدني  ,طٗ ٔٗٔٛ ,ىػ -
ٜٜٔٚـ  ,القاىرة ٔ. ٕٚٙ/
ٕ -الكتاب . ٕٙ /ٕ ,

ٖ  -السابؽ نفسو . ٖٔٙ /ٕ ,

ٗ  -السابؽ نفسو . ٔٚ٘ / ٕ ,

ِ
ي  ,في تيذيب المغة  , ٖٛٔ /ٙ ,مادة ( ىدى ) .
ياد بف زيد
٘ -البيت لز ُ
العدو ّ
 - ٙمعاني القرآف . ٕٜٔ /ٕ ,

531

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()22

أف ( كفى ) ليا خاصة في عمميا تجمّت في كونيا فعبلً يتردد بيف
مما ّ
تقدـ ّ
عرفنا ّ
وباف لنا مف ذلؾ أيضاً ما نسبو النحاة ليا مف العمؿ تبعاَ إلى معانييا ,
المزوـ والتعدي َ ,

أي بحسب ما تتضمنو مف تمؾ المعاني ؛ فإذا ما جاء معناىا عمى األصؿ وىو ( الحسب

) صار الفعؿ قاص اًر  ,وىي متعدية لمفعوؿ واحد إذا ما تضمنت الفعؿ أج أز أو أغنى ,
والى مفعوليف إذا ما كانت بمعنى ( وقى )  .وقد حكـ بعض المتأخريف  -وأشيرىـ ابف

أف الباء فييا ال تزاد ّإال في المزوـ الذي يتحقؽ في معنى (
ىشاـ (ٔٚٙىػ )  -عمى ّ
أف المصادر كانت قد حدثتنا سمفاً عف بعض النحاة المتقدميف
حسب ) منيا  .غير ّ

ممف ذىبوا إلى القوؿ بزيادتيا في مفعوؿ ( كفى ) واف
أضؼ ليـ بعضاً مف المتأخريف ّ
كانوا القمة القمية الذيف ال يتجاوزوف أصابع اليد الواحدة بناء عمى ما توافرت لمباحث مف

أمات مصادر .أشير أولئؾ المتقدميف الكوفي أبو العباس أحمد بف يحيى المعروؼ بػ(
ّ
ثعمب ) (ٔ ٕٜىػ ) فقد قاؿ بدخوؿ الباء عمى مفعوؿ ىذا الفعؿ في معرض استداللو
بقوؿ الشاعر :

(ٔ )

ب َّ
ُح ُّ
َّانا
ض ًبل َعمَى َم ْف َغْي ُرَنا
فَ َكفَى بَِنا َف ْ
النبِ ِّي ُم َح َّم ٍد ِإي َ
بأف ( ُّ
حب ) فاعؿ  ,والضمير ( بنا ) الذي دخمت عميو
وظاىر البيت يوحي ّ
الباء مفعوؿ بو فيكوف تقديره  :كفانا ُّ
حب النبي  .وحكى ثعمب عف المازني )ٕٗٚىػ )
كبلماً في ىذا البيت قاؿ فيو – أي المازني  ( : -واّنما تُزاد الباء في الفاعؿ  ,وىو أيضاً
شاذ أف تدخؿ الباء في الفاعؿ )(ٕ) ومراده الظاىر مف قولتو ّأنو يجعؿ الزيادة في فاعؿ (
كفى ) مف

في القرآف,

حفظو عف
بل
بز ٍيد رج ً

السيما ّأنيا وردت زائدة بكثرة
قسـ المطّرد في االستعماؿ والشاذ في القياس  ,و ّ
رد ثعمب كبلـ المازني وأخذه بالشذوذ بما
في ثبلثة وثبلثيف موضعاً منو .وقد ّ
ٍ
ونعـ
العرب في تعدد لغاتيا ووجوه استعماالتيا  ,كقوليـ  :كفى بزيد رجبلً َ ,
ٍ
بأبيات
مررت
يد رجبلً  .وأيضاً بما رواه الكسائي عف العرب قوليـ :
ونعـ ز ٌ
ُ
َ ,

ٔ -البيت لكعب ابف مالؾ االنصاري في ديوانو  ,تحقيؽ سامي مكي العاني  ,مكتبة النيضة  ,طٔ,

ٖٔٛٙىػ ٜٔٙٙ-ـ  ,بغداد  .ص. ٕٜٛ

ٕ -مجالس ثعمب  , ,أبو العباس أحمد بف يحيى ثعمب (ٕٜٔىػ)  ,تحقيؽ عبد السبلـ ىاروف  ,دار
المعارؼ  ,مصر . ٕٖٚ/ٙ .
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(ٔ)
ب ثعمب بعدىا بقولو
وج ْد َف أبياتاً ؛ بثبلث لغات  .وع ّق َ
 ,وجاد أبياتاً ُ ,
(ٕ)
أف مف حفظ
في كبلـ العرب  ,ال ُيقاؿ  :شاذ ) ّ .
وكأنو يريد مقالة ّ :
جني ( ٕٖٜىػ ) لو رواية أخرى في ىذا البيت
أف ابف ّ
لـ يحفظ  .عمى ّ

أف
المتقدـ إذ حكى عف المازني قولو ّ ( :إنما تدخؿ الباء عمى الفاعؿ  ,وىذا شاذ  ,يريد ّ
معناىا كفانا )(ٖ) وأردؼ ابف جني بعد ىذا النص ما قرأه عمى ثعمب مف قوؿ الشاعر

:

(ٗ)

ِ
لقيت قوماً فاسأليهم
إذا

كفى قوما بصاحبِيـ خبي ار

معقّبا عميو بقولو  ( :وىذا مف المقموب  .معناه  :كفى ٍ
صاحبيـ  ,فجعؿ
بقوـ خبي اًر
ُ
الباء في الصاحب  ,وموضعيا أف تكوف في ( قوـ ) إذ ىـ الفاعموف في المعنى ...

(٘)
ض ًبل
جدا )
وىذا واسع عنيـ ّ
ّ
أف بيت (فَ َكفَى بَِنا َف ْ
وكأنو يشير مف طرؼ خفي إلى ّ
ب َّ
ُح ُّ
َّانا ) ىو مف االستعماؿ الذي اصطمح عميو بػ(
َعمَى َم ْف َغْي ُرَنا
النبِ ِّي ُم َح َّم ٍد ِإي َ
ويرجح ىذه المقايسة بالنظير ما تكمّـ بو
المقموب ) قياساً عمى الشاىد الشعري األخير ّ ,

فإنما أراد  :فكفانا
ابف سيده ( ٗ٘ٛىػ ) عف ىذا البيت أيضاً بما
ّ
اعتؿ لو بقولو ّ ( :
فأدخؿ الباء عمى المفعوؿ  ,وىذا شاذ  :إذ الباء في مثؿ ىذا ّإنما تدخؿ عمى الفاعؿ
كقولؾ  :كفى باهلل  ,وقولو :
ِ
لقيت قوماً فاسأليهم كفى قوما بصاحبِيـ خبي ار *
إذا

ٔ -ينظر مجالس ثعمب . ٕٖٚ/ٙ ,
ٕ  -السابؽ والصفحة نفسيا .

ٖ  -سر صناعة اإلعراب . ٔٗٙ /ٔ ,

لجثامة بف قيس  ,في جميرة األمثاؿ  ,أبو ىبلؿ العسكري (٘ ٖٜىػ)  ,تحقيؽ محمد أبو
ٗ -البيت َ
الفضؿ إبراىيـ وعبد المجيد قطامش  ,دار الجيؿ  ,ودار الفكر  ,طٕٔٗٓٛ ,ىػ ٜٔٛٛ -ـ  ,بيروت –
بناف . ٔٗٚ /ٕ.

٘  -سر صناعة اإلعراب . ٔٗٚ /ٔ ,
* -سبؽ تخريجو .
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صاحبيُـ فجعؿ الباء في الصحاب وموضعيا
ىو مف المقموب  ,ومعناه  :كفى بقوـٍ خبي ار
ُ
(ٔ)
أف الباء لـ تدخؿ عمى المفعوؿ
أف تكوف في قوـ وىـ الفاعموف في المعنى )
ويمحظ ّ
ُ

ّإال في الشعر ,والشعر موضع الضرورة .

ومف النحاة الذيف طرقوا ىذه المسألة أيضاً ابف الشجري ( ٕٗ٘ىػ ) وكاف يذىب إلى

أف دخوليا عمى المفعوؿ قميؿ ,
زيادة الباء في فاعؿ ( كفى ) ومفعوليا ّ .
ولكنو يرى ّ
وعد مف شواىد زيادتيا عمى المفعوؿ بيت كعب بف مالؾ
وعمى الفاعؿ غالب وكثير ّ ,

األنصاري المذكور آنفاً

(ٕ)

 .وش ّذ ابف حاجب النحوي (ٙٗٙىػ ) عندما أباف عف تمؾ

الزيادة لمباء في المرفوع  ,فقاؿ  ( :فيذا نادر -أي في الفاعؿ  -وىو في كتاب اهلل

عمموُ  ,ومنو :
كثير وقد زيدت في مفعوؿ ( كفى ) كثير أيضاً  ,كقولؾ  :كفى بو فضبلً ُ
ض ًبل َعمَى َم ْف َغْي ُرَنا )(ٖ) ولـ يقؿ بيذه الكثرة المزعومة ّإال ابف الحاجب وما
فَ َكفَى بَِنا فَ ْ
مما ُيقاـ حجة لقولو وال
مثّؿ لو مف الكبلـ دوف الشعر مف دخوليا عمى المفعوؿ ليس ّ

فأنى لو
شاىد عميو  ,إذ لـ يرو أحد مف المتقدميف ىذه الكثرة ولـ يحكوىا عف العرب ّ ,
ّادعاء ىذه الكثرة المطّردة ّإال أف يكوف مف االستعماؿ المولّد أو المرتجؿ أو قياساً عمى

الشاىد الشعري الذي يحتمؿ وجياً آخر سيأتي بيانو  .وتابعو أيضاً ابف عصفور (ٜٙٙىػ
(ٗ)

فعد زيادة ىذه الباء في المفعوؿ مف القياس مستدالَ ببيت األنصاري المتقدـ
) الذي بالغ ّ
ممف يأخذ بالقميؿ أو
 ,وليت شعري ماذا يريد بالقياس ؟ أىو عمى الكثير الم ّ
طرد  ,أـ ىو ّ

رّبما بالشاىد الشعري الواحد ؟  .وقد نفى ىذه الكثرة وزْع َـ القياس فييا المالقي ( ٕٓٚىػ )
الباء في فاعؿ ( كفى
في شرحو لمعاني الباء  ,فيو
ابتداء كاف قد قاؿ  ( :وال تدخؿ ىذه ُ
ً
متعدية بمعنى ( اكتفى ) فإف كانت متعدية إلى مفعوليف فبل تدخؿ
) ّإال إذا كانت غير
ّ

الباء في فاعميا )
ُ

(٘)

وعندما جاء لموضع الزيادة في المفعوؿ قاؿ عنو  .. ( :مفعوؿ (

ٔ  -المحكـ والمحيط األعظـ  . ٖٔٔ / ٖٜ ,مادة ( ؾ ؼ ي )
ٕ -ينظر أمالي بف الشجري . ٕٕٕ -ٕٕٔ /ٖ ,

المفصؿ . ٔٗٛ /ٕ ,
ٖ -اإليضاح في شرح
ّ
المقرب  ,عمي بف مؤمف المعرؼ بابف عصفور
الزجاجي . ٜٕٗ /ٔ ,و ينظر
ٗ  -ينظر شرح جمؿ ّ
ّ
(ٜٙٙىػ)  ,تحقيؽ د.عبد الستار الجواري و د.عبد اهلل الجبوري  ,طٜٕٔٔٛ ,ىػ ٜٕٔٚ -ـ . ٕٖٓ /ٔ.
٘  -رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني . ٔٗٛ ,

545

م .د .سعد عبد احلسني فرج اهلل

ظاهرة (كفى) دراسة يف املعجم وعالقته بالنحو واألسلوب

ض ًبل َعمَى َم ْف َغْي ُرَنا
كفى ) عند بعضيـ في الضرورة كقوؿ الشاعر  :فَ َكفَى بَِنا فَ ْ
)(ٔ)  .فيو يدرج بيت االنصاري  -شاىد ابف حاجب وابف عصفور -في مواضع
...

الضرورات الشاذة التي ال يقاس عمييا  .ولـ يكتؼ بذلؾ فحسب  ,فقد أوجد وجياً لشاىد
األنصاري ينفي محؿ االستدالؿ بو عمى زيادة الباء في المفعوؿ  ,حاكياً ذلؾ الوجو عف

حسنو المالقي  .وابف العافية يجعؿ ( الباء ) في
ابف العافية األشبيمي ( ٖ٘ٛىػ ) وقد ّ
بيت األنصاري داخمة عمى الفاعؿ  ,ويجعؿ ( ُّ
حب النبي ) بدؿ اشتماؿ مف الضمير في
أف ىذا الوجو
( بنا ) رفعاً عمى المحؿ ألنو مجرور لفظاً ومرفوع محبلً  .ورأى المالقي ّ
(ٕ)
مما ُح ِم َؿ عميو قوؿ المتنبي :
اإلعرابي ّ
اك لَم تََرني
َكفى ِب ِجسمي ُنحولً أ ََّنني َر ُج ٌل
لَول ُمخاطَ َبتي إِ ّي َ
الفخار (ٗ٘ ٚىػ ) ابف عصفور في زعمو باطراد الزيادة في مفعوؿ ( كفى
وتع ّقب ابف ّ
(ٖ)

) واستداللو بشاىد األنصاري وأباف توىمو فيو  ,أو ربما اعتذر لو بقولو  ( :واّنما قاؿ
أف المجرور بالباء مفعوليا  ,وليس ىذا مذىب
ذلؾ العتقاده أف ( ّ
حب ) فاعؿ ( كفى ) و ّ
حب ) بدؿ اشتماؿ
المحققَّيف كاألستاذ أبي الحسيف *وابف الضائع ّ ,
إف ( ّ
فإنيما قاال ّ :
(ٗ)
مف موضع المجرور بالباء )

ٔ -السابؽ نفسو . ٜٔٗ ,

الطباع  ,دار األرقـ بف
ٕ -ديوانو  ,بشرح أبي البقاء العكبري ٙٔٙ ( ,ىػ )  ,تحقيؽ د .عمر فاروؽ ّ
األرقـ  ,طٔ ٔٗٔٛ ,ىػ  , ٜٜٔٚ -بيروت  -لبناف . ٕٜ٘ / ٕ .

ٖ  -ينظر رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني . ٔٗٛ ,
*  -ىو ابف أبي الربيع اإلشبيمي المتوفى (ٙٛٛىػ ) .

ٗ -أبو عبد اهلل ابف الفخار وجيوده في الدراسات النحوية مع تحقيؽ كتابو شرح الجمؿ  ,إعداد حماد بف

محمد حامد الثمالي  ,رسالة دكتوراه جامعة أـ القرى  -كمية المغة العربية ٜٔٗٓ,ىػ ٔٗٔٓ -ىػ /ٕ .

. ٖٛٙ
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وعد ابف ىشاـ ورود الباء الزائدة في مفعوؿ ( كفى ) مف مواضع الضرورة وجعؿ منو
ّ
(ٔ)
بكؿ ما ِ
الحديث ( :كفى بالمرء إثماً أف ِّ
سم َع )  ,وكذا بيت األنصاري ؛ غير ّأنو
يحدث ّ
حكى الوجو اآلخر الذي ينفي زيادتيا في الفاعؿ في ىذا البيت آخذًا برأي ابف العافية ,
وح ِم َؿ عميو أيضاً
بجعمو االسـ المرفوع بدؿ اشتماؿ لمضمير الفاعؿ المجرور بالزائدة ُ ,
(ٕ) .
حمؿ الحديث الشريؼ عميو  ,مف كوف
أعبله
بيت المتنبي
وال بأس أيضاً أف ُي َ
ألنو المطرد في االستعماؿ  ,والقميؿ أف تدخؿ ىذه الباء
الباء الزائدة تدخؿ عمى الفاعؿ ّ ,
عمى المفعوؿ  ,ولـ ترد إال في الشعر الذي ىو موطف الضرورات .

المبحث الرابع  :كفى في دائرة الرأي والتوجيه :

الزجاج :
أوًال  -رأي ّ
ألىميتو فقد شغؿ رأيو أذىاف المغوييف
أفردنا أري الزجاج (ٖٔٔىػ ) في ىذه المسألة
ّ
عامة والنحوييف خاصة كما سنفرد رأي ابف السرج (ٖٔٙىػ ) الحقاً  ,لؤلىميتو أيضاً .
أف فاعؿ ( كفى ) ىو االسـ المجرور بالحرؼ الزائد
و ّ
ممف يذىب إلى ّ
الزجاج كاف ّ
لمتوكيد  ,ولـ تحضر عنده مف معانييا إالّ التي بمعنى ( حسب ) فيما يظير مف كبلمو ؛

وماىي إذاً ّإال فعؿ الزـ عطف ًا عمى معناىا  .غير ّأنو أضاؼ تفسي ار جديداً ليا شغؿ بو
فظف أف ( كفى ) قد تكوف اسـ فعؿ  -كما سبؽ
تفكير النحاة بعده  ,حتى ّ
توىـ بعضيـ ّ
السراج مف
عمف حكـ عمى رأيو بالفساد !  .وأتى ذلؾ التفسير ابف ّ
التنويو بو  -ناىيؾ ّ

ألف معنى
أف الباء دخمت في اسـ الفاعؿ ّ ,
تعميمو سبب وجود الباء الزائدة بقولو ّ ( :إال ّ
الكبلـ األمر  ,المعنػى اكتفػوا باهلل )(ٖ) وأ ّكد ىذا القوؿ أيض ًا في موضع آخرمف كتابو في
بأف ( معناه :
يدا ) [النساء  ]ٔٙٙ :واعرابيا
بياف معنى اآلية (و َكفَى بِالمَّ ِو َش ِي ً
مصرحاً ّ
ّ
وكفى باهلل شييداً  ,والباء دخمت مؤكدة  ,المعنى اكتفوا باهلل في شيادتو )

(ٗ)

يفرؽ
 .فيو ّ

ٔ -ورد الحديث في سنف أبي داود  ,الحافظ أبو داود سميماف بف األشعث األزدي السجستاني (ٕ٘ٚىػ) ,

تحقيؽ شعيب األرنؤوط  ,دار الرسالة  ,طٖٔٔٗٓ ,ىػ ٕٜٓٓ-ـ  ,دمشؽ  -الحجاز .كتاب األدب –

باب الكذب  ,رقـ الحديث (ٕ. ٖٗٗ/ٚ )ٜٜٗ

ٕ  -ينظر مغني المبيب . ٔٗٛ /ٔ ,

ٖ -معاني القرآف واعرابو  ,الزجاج . ٘ٚ/ٕ ,
ٗ  -السابؽ نفسو . ٖٔٗ / ٕ ,
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بيف اإلعراب والمعنى أو إذا جاز لنا القوؿ ّإنو يميز بيف نحو التركيب ونحو المعنى ,
أما معناه
وليس ّ
أدؿ عميو مف ّ
عده الفاعؿ االسـ المجرور في اإلعراب النحوي الشكمي ّ ,

ولما كاف الخطاب القرآني خطاب ًا
 أعني داللتو عمى األمر -فيفسره سياؽ اآلية ّ .تعميمياً جاز لو تقدير( كفى اهلل ) بػ (اكتفوا باهلل ) أي بما ظاىره خبر,
توجيييا إرشادياً أو
ّ
ّ
متضمف لمعنى األمر .
وىو
ّ
تعقّب النحاة ق وؿ الزجاج أعبله وانقسموا فيو عمى فرقتيف ؛ األولى فطنت إلى مغزى

وجيوا سياـ نقدىـ لو
أما الثانية فقد ّ
المراد مف بيانو ووضعوه في المحؿ الذي يناسبو ؛ ّ
نحويا وح ّكموه بناء عمى
واصفيو بالفساد أو التيافت  ,ألنيـ فيموا مف كبلمو أث ًار إعرابياً
ّ

ووجيوا رأيو الوجية الصحيحة حتى أخذوا
أصوؿ صناعتيـ  .ومف الذيف أنصفوا الزجاج ّ
عطية األندلسي ( ٔٗ٘ ىػ ) في تفسيره وقيمو  ( :و( باهلل ) في قولو  ( :كفى
بو  ,ابف
ّ
ِ
باهلل ) في موضع رفع  ,بتقدير زيادة الخافض  ,وفائدة زيادتو تبييف معنى األمر في لفظ

تدؿ عمى المراد مف ذلؾ )(ٔ)  .ومثمُوُ ابف الشجري
الخبر  ,أي  :اكتفوا باهلل  ,فالباء ّ
فسر ذلؾ حمبلَ عمى المعنى  ,مف قولو  ( :واّنما زيدت الباء في نحو (
(ٕٗ٘ىػ ) الذي ّ
ِ
حسبؾ بز ٍيد ,
كفى اهلل ) حمبلً عمى معناه  ,إذ كاف بمعنى اكتؼ باهلل  ,ونظيره قوليـ ُ :
ِ
اكتؼ )(ٕ)  .وأ ّك َػد السييمي (ٔ٘ٛىػ ) ما
لما دخمو معنى
زادوا الباء في خبر ( ُ
حسبؾ ) ّ
فسره ابف الشجري مف رأي الزجاج ببياف قريب بؿ مواطئ لو  ,معمّبل وجود الباء في
ّ
ألنؾ إذا
الفاعؿ بالقوؿ  ( :فالباء متعمقة بما تضمنو الخبر مف معنى األمر باالكتفاء ّ ,
فإنما تريد أف يكتفي ىوبو فصار المفظ لفظ الخبر
قمت  ( :كفى اهللُ ) أو ( كفاؾ ز ٌ
يد ) ّ
والمعنى معنى األمر فدخمت الباء ليذا  ,فميست زائدة في الحقيقة ّإنما ىي كقولؾ :

حسبؾ بزيد ) ..
ُ

(ٖ)

.

الرحالة الفاروؽ وآخروف
ٔ -المحرر الوجيز  ,أبو محمد عبد الحؽ بف عطية األّندلسي (ٔٗ٘ىػ)  ,تحقيؽ ّ
 ,و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية  ,طٕ ٕٔٗٛ ,ىػ ٕٓٓٚ -ـ  ,الدوحة  -قطر .٘ٚٔ-٘ٚٓ/٘.
ٕ  -أمالي ابف الشجري .ٕٕٕ /ٖ ,

ٖ  -نتائج الفكر السييمي  ,أبو القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل السييمي (ٔ٘ٛىػ)  ,تحقيؽ الشيخ عادؿ
معوض  ,دار الكتب العممية  ,طٕٔٔٗٔ ,ىػ ٜٜٕٔ-ـ  ,بيروت
أحمد عبد الموجود والشيخ عمي محمد ّ
 -لبناف . ٕٖٚ .
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المتقدميف التفاتة لطيفة يمكف لنا تحميمو
وفي نصي ابف الشجري والسييمي
َ
الزجاج ويعضده  ,بانت مف خبلؿ
يرجح قوؿ ّ
باالستعانة بالمنيج التوليدي التحويمي ما ّ

مقايستو بالمعنى بيف جممتيف ؛ إحداىما فعمية والثانية اسمية  .والجامع بينيما بنية داللية
عميقة مدخميا تركيب ذو وسميف متداخميف معجمي ونحوي عمى السواء ؛ المعجمي منيما

 ,تبرزه عبلقة االشتراؾ بيف لفظي

( كفى ) و (حسب ) التي قاربناىا إلى عبلقة

الترادؼ ؛ والنحوي منيما ُ ,يبنى مف اشتراكيما في الداللة بما أفضى إلى زيادة الباء الدالة
داللياً -في بنيتيما العميقة أمر والباء في الفاعؿ ليست بزائدة
ألنيما –
عمى التوكيد ّ ,
ّ
عمى األصؿ  ,ولكف بأثر التحويؿ ظير في البنية السطحية عمى صورة الخبر  ,وىكذا
فُسِّر بو زيادة الباء مف تقدير فعؿ األمر في الجممتيف .
اعتؿ العكبري (  ) ٙٔٙبعمّة الزجاج في زيادة الباء في الفاعؿ ,
وفي المسار عينو
ّ

(ٔ)
ب أبو
وأرسؿ القوؿ فيو نفسو دوف نسبتو إلى صاحبو
صو َ
 .ومف قبؿ السييمي ّ ,
مرجحاً إياه عمى قوؿ ابف السراج (ٖٔٙىػ )
الحسف الباقولي
الزجاج ّ
( ٖٗ٘ىػ ) رأي ّ

الذي سيأتي تفصيمو

(ٕ)

 .ومف النحاة البارزيف الذيف فيموا مغزى تمؾ المقالة ابف ىشاـ

فحسنو  ,في قولو  ( :وقػاؿ الزجاج دخمت
األنصاري (ٔٚٙىػ) فقد حكى ىذا الرأي
ّ
(ٖ)
ِ
صححو بشواىد مف
اكتؼ )  ,وىو مف الحسف بمكاف )
لتضمػف ( كفى ) معنػى (
ثـ ّ
ّ

الفصيح العربي

(ٗ)

.

أما المعترضوف عمى رأي الزجاج فيـ القمة القميمة  ,ولـ تسمـ حجتيـ مف الوىف ,
ّ
أف
ّ
تحمموا مف الفيـ ما ال يطيقو القوؿ ؛ ومف أولئؾ أبو حياف (٘ٗٚىػ ) الذي زعـ ّ
ألنيـ ّ
ألف ا ألمر يقتضي أف يكوف فاعمو ىـ المخاطبوف  ,ويكوف باهلل
في قوؿ ّ
الزجاج تناقضاً ( ّ
متعمّقاً بو  ,وكوف الباء دخمت في الفاعؿ يقتضي أف يكوف الفاعؿ ىو اهلل ال المخاطبوف

مف بو الرحمف . ٔٙٛ ,
ٔ  -امبلء ما ّ
ٕ  -ينظر كشؼ المشكبلت وايضاح المعضبلت . ٖ٘ٗ /ٔ ,
ٖ -المغني . ٔٗٗ /ٔ ,

ٗ  -ينظر السابؽ والصفحة نفسيا .
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(ٔ)
أف
أف تعميمو في ظاىر الكبلـ يوافقو العقؿ والصناعة معاً ّ ,
لكنو غاب عنو ّ
) ومع ّ
توىمو بما أوضحناه سمفاً  .ووقع في ىذا الفيـ أيضاً السميف
مراد ّ
الزجاج غير ما ّ

الزجاج بمفظ أبي حياف (ٕ)  ,ومثمُوُ الشيخ ياسيف
الحمبي ( ٚ٘ٙىػ ) معترضاً عمى قوؿ ّ
نصو ( :
الحمصي (ٔٔٓٙىػ) في حواشيو عمى التصريح  ,فقد نقؿ عنو اآللوسي ما ّ
ٍ
ِ
حينئذ ضمير
باكتؼ غير صحيح إذ فاعؿ ( كفى )
أقوؿ  :تفسير ( كفى ) عمى ىذا
ٍ
ماض وىو ال يرفع ضمير المخاطب المستتر! )
المخاطب  ,و( كفى )

(ٖ)

 .وعبارتو ( :

ٍ
ماض وىو ال يرفع ضمير المخاطب المستتر ) قصد بيا أف الفعؿ الماضي ال
( كفى )

دؿ عمى األمر ولكف الرضي (ٙٗٙىػ) يرى خبلؼ ذلؾ ,
يرفع ضمي ار مستت ار غائباً واف ّ
ِ ِ
بأف
وض ّعؼ قولو ّ :
إذ تعقّب قوؿ مف ذىب إلى ّ
أف صيغة التعجب ( أفع ْؿ بو ) بقولو ُ ( :
(ٗ)
وفي قوؿ
مما لـ ُيعيد  ,بؿ جاء الماضي بمعنى األمر) ..
األمر بمعنى الماضي ّ

الرضي ما يدعونا إلى التفريؽ بيف نحو الشكؿ ونحو المعنى بما أوضحناه  -بدءا-

التوىـ في مغزى رأيو .
وفسرنا بو مذىب الزجاج وغرضو الذي ينزوي عف ىذا ّ
السراج
ً
ثانيا -رأي ابن ّ

المصرح بزيادة الباء في
فضمو إلى رأيو
تفرد بو ,
ِّ
السراج (ٖٔٙىػ ) برأي ّ
وجاء ابف ّ
ّ
الفاعؿ  ,أثار بو جدالً في كتابات مف جاء بعده  ,حتى ألزمو بو مف بعضيـ بو بوصفو

حرر اإلثبات بفاعمية االسـ المجرور بالباء الزائدة لفظاً
لما يزؿ ُي ّ
قوالً واحدًا لو  ,مع ّأنو ّ
محبل في مواضع عديدة مف كتابو االصوؿ  ,منيا ما تحدث بو عف زيادة الباء ,
والمرفوع ّ
(  ..وجاءت زائدة في قولؾ  :حسب َؾ بز ٍيد ( وكفى ِ
باهلل ) ّإنما ىو كفى
نصو :
ُ
في ّ
(  ..وكذلؾ كفى ِ
باهلل ّ ,إنما ىو  :كفى اهللُ  ,فعمى ذا تقوؿ :
اهللُ )(٘) ومنو أيض ًا :
ٔ  -البحر المحيط . ٜٙ٘ /ٖ ,

ٕ  -ينظر تفسير الدر المصوف . ٘ٛٚ / ٚ ,
ٖ  -تفسير روح المعاني ٛ /ٕٔ ,

ٗ -شرح الرضي عمى الكافية  ,رضي الديف األسترابادي ( ٙٗٙىػ )  ,مؤسسة التأريخ العربي  ,طٔ ,

ٖٖٗٔىػ ٕٕٓٔ -ـ ,

بيروت  -لبناف . ٜٔٔ /ٗ .

السراج  ,تحقيؽ د .عبد الحسيف الفتمي  ,مؤسسة الرسالة ,
٘  -االصوؿ  ,أبو بكر محمد بف سيؿ ابف ّ
ط ٖ ,بيروت  -لبناف  ٔٗٔٚ ,ىػ  ٜٜٔٙ -ـ . ٖٗٔ /ٔ.
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(ٔ)
ٍ
ويضاؼ لما سبؽ أيضا بيانو حكـ االسـ المجرور مف صيغة
وعم ٍرو )
ُ
كفى بزيد ْ ,
نصو  ( :فقولو ٍ
أكرـ ٍ
بعمرو في موضع رفع ,
بعمرو ) ّ
مبينا ذلؾ بما ّ
التعجب نحو ْ ( :
(ٕ)

فعؿ ّإال بفاعؿ )
ألنو ال َ
كما قالوا  :كفى باهلل  ,والمعنى  :كفى اهللُ ّ ,
أما الرأي الذي أثار نقاشاً وجدالً بيف المشتغميف بالنحو والمتعرضيف لو في غير
ّ

كتب النحو فقد أتى في موضع واحد يتيـ مف كتاب األصوؿ ؛ قاؿ فيو  ( :وقوليـ ( :

كفى باهلل )  ,قاؿ سيبويو ّ :إنما ىو ( كفى اهللُ ) والباء زائدة  ,والقياس يوجب أف يكوف
التأويؿ ( كفى كفايتي باهلل ) فحذؼ المصدر لداللة الفعؿ عميو وىذا في العربية موجود

)

(ٖ)

 .وظاىر النص يوحي أف ال تكوف الباء زائدة والفاعؿ ضمير مستتر تقديره المصدر

مف لفظ الفعؿ وىو متعمؽ حرؼ الجر,

واذا ما وازنا بيف قولو األوؿ الذي تكرر

مضمونو في غير موضع مف كتابو مع ىذا الرأي األخير الذي يرجعو إلى القياس مف

دؿ عميو كثرة
فإف ترجيح األوؿ منيما  -مذىباً لو باتاً -أمر منطقي ّ
االستعماؿ الفصيح ّ ,
ي بنا أف نبحث عف توجيو داللي لنصو األخير ال يستمزـ أث اًر
التصريح بو عنده  ,وحر ٌ
عاممياً نحوياً  ,والبلئؽ بو ىو حممُو عمى التفسير بالمعنى مف غير عمؿ في النحو حتى
ال يقع التيافت في كبلـ عالـ كبير وفطف مثؿ ابف السراج .

تثبت
ممف نسب البف السراج ىذا الرأي األخير مف النحاة وسواىـ دوف ّ
واّني ألعجب ّ
أو توجيو لو منصؼ  ,وتغافؿ في الوقت نفسو عف ذكر الرأي األوؿ المشيور الذي تكرر

الرماني (ٖٗٛىػ ) في حديثو عف
عنده  ,ليتعقّبو
ّ
مضعفاً لو وواسماً ّإياه بالقبح ! كما فعؿ ّ
زيادة الباء في الفاعؿ مف قولو تعالى َ { :كفَى بِالمّ ِو َش ِييداً }  ,فقد قاؿ في ذلؾ  ( :وقاؿ

ابف السراج ليست بزائدة  ,والتقدير كفى االكتفاء باهلل  ,وىذا التقدير فيو ُبعد لقبح حذؼ
ألف االستعماؿ ُّ
يدؿ عمى خبلفو )(ٗ) برواية ( كفى االكتفاء )  .وكذا  ,حكى
الفاعؿ  ,و ّ
السراج غير ّأنو أعرض
عنو ابف ّ
مما أجازه ابف ّ
جني (ٕٖٜىػ ) ىذا الرأي أيضا وجعمو ّ
عف حكاية رأيو األوؿ كما فعؿ سمفو الرماني  ,لكنو خطا بو خطوة تقرب إلى االنصاؼ

ٔ  -السابؽ . ٙٗ -ٖٙ /ٕ ,

ٕ -السابؽ نفسو . ٔٓٔ /ٔ ,

ٖ  -السابؽ نفسو . ٕٙٓ-ٕٜ٘ /ٕ ,
ٗ  -معاني الحروؼ . ٖٚ ,
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يحسنو مف جية الداللة  ,ما
ىوناً ما ؛ فبينا ىو
يضعفو مف جية العمؿ النحوي  ,إذ ّ
ّ
يعضد رؤية الباحث في توجييو الداللي لو سمفاً  ,فيسقط دعوى العمؿ النحوي منو .وقبيؿ
ُ

بأف نصو اآلتي مف األىمية بمكاف  ,ففيو
نسخ ما تكّمـ بو ابف جني  ,يحسف التذكير ّ
عبلمة بارزة أيضاً عمى مسار التفكير النحوي  .قاؿ أبو الفتح  ( :وأجاز أبو بكر محمد
السري أف يكوف قوليـ  ( :كفى اهلل ) تقديره  :كفى اكتفاؤؾ باهلل  ,أي اكتفاؤؾ باهلل
بف ّ
ألف الباء عمى ىذا متعمقة بمصدر محذوؼ  ,وىو االكتفاء
يكفيؾ  ,وىو يضعؼ عندي ّ ,
( كفى

ألنؾ ذكرت
حسنو عندي قميبلً ّ
 ,ومحاؿ حذؼ الموصوؿ وتبقية صمتو  ,واّنما ّ
ألنو مف لفظو  )ٔ() ..وبرواية ( كفى اكتفاؤؾ )  .وتابع ابف سيده
) ّ
فدؿ عمى االكتفاء ّ
(  ٗ٘ٛىػ ) أبا الفتح  ,بؿ نقؿ عنو كبلمو بمفظو ومعناه وتضعيفو وتحسينو (ٕ)  .وأرس َؿ

(ٖ)
فعؿ الموصمّي ( ٜٙٙىػ
العكبري (  ٙٔٙىػ ) ىذا الرأي ولـ ينسبو البف السراج ومثمو َ
)(ٗ)  .وحكى عنو النيمي ( د  .ت ) أحد عمماء القرف السابع اليجري بمفظ ابف جني أيضا
(٘)
أف أبا حياف (٘ٗٚىػ) نسب البف السراج جواز القوليف معاً  ,وقاؿ في ذلؾ :
غير ّ
(وأجاز وجياً آخر  ,وىو أف يكوف فاعؿ ( كفى ) ضمي اًر يعود عمى المصدر المفيوـ مف

()ٙ
لكف ابف قاسـ
كأنو قاؿ  :كفى ىو أي  :االكتفاء باهلل  ,والباء ليست زائدة )
( كفى ) ّ
ّ
المرادي ( ٜٚٗىػ ) ّقيد القوؿ بالحذؼ لفاعؿ ( كفى ) بالتي تتضمف معنى ( حسب )
جني لو حاكياً ذلؾ عنو ( . )ٚوكذا تابعيـ ابف ىشاـ األنصاري
وأخذ بتضعيؼ ابف ّ

ٔ  -سر صناعة اإلعراب . ٕٔ٘ /ٔ,

ٕ  -ينظر المحكـ والمحيط األعظـ  . ٔٔٗ / ٖٜ ,مادة ( ؾ ؼ ي ) .

مف بو الرحمف . ٔٙٛ ,
ٖ -ينظر إمبلء ما ّ
ٗ  -ينظر شرح ألفية ابف معط  ,بدر الديف محمد بف يعقوب المعروؼ بابف النحوية (ٚٔٛىػ)  ,دراسة
وتحقيؽ عبد اهلل بف فييد بف عبد اهلل البقمي  ,رسالة دكتوراه  ,جامعة أـ القرى  -كمية المغة العربية

ٕٔٗٔ,ىػ ٕٓٓٔ-ـ ٖٜٙ/ٔ ,

الصفية في شرح الدرة األلفية  ,تقي الديف إبراىيـ بف الحسيف المعروؼ بالنيمي مف
٘  -ينظر الصفوة
ّ
عمماء القرف السابع اليجري  ,تحقيؽ محسف بف سالـ العميري  ,جامعة أـ القرى  ,طٕٔٔٗٓ ,ىػ /ٕ.

.ٕٜٛ

 -ٙارتشاؼ الضرب . ٔٚٓٓ / ٗ ,
 -ٚينظر الجنى الداني . ٘ٓ-ٜٗ ,
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بل  ( :وقاؿ ابف السراج  :الفاعؿ ضمير االكتفاء  ,وصحة قولو موقوفة
(ٔٚٙىػ ) قائ ً
(ٔ)
أشرؾ ناظر الجيش
عمى جواز تعمّؽ الجار بضمير المصدر )  .و َ
(ٕ)
أف ابف عصفور كاف ناقبلً لو وليس
ابف عصفور مع ابف السراج في ىذا الوجو  ,مع ّ

( ٚٚٛىػ )

(ٖ)
نص ابف
قائبلً بو ! .وىكذا صار ىذا الرأي مثار جدؿ عند مف ذكرنا وغيرىـ
ُ
وح ّمؿ ّ
السراج مف التوجيو النحوي بما ال يعيف عميو مضمونو فضبل عف غياب التثبت في رواية

النص والحكاية عف صاحبو .
ثالثًا  -رأي ال ّنحاة اآلخرين .

النحاة الذيف أ ّكدوا زيادة الباء في فاعؿ ( كفى ) أبو عمي الفارسي
ومف أساطيف ّ
مصرحاً بما يأتي  ( :وقد جاء الباء مع اسـ الفاعؿ بعينو  ,مرفوعاً في قولو
(ٖٚٚىػ )
ّ

(ٗ)
الرماني ( ٗ ٖٛىػ ) اآلية
تعالى { وكفى باهلل شييداً } [ النساء  ) ] ٜٚ :وجعؿ ّ
السابقة مف مواضع زيادة الباء في الفاعؿ (٘)  .وقاؿ ابف جني (ٕٖٜىػ ) عف حرؼ الجر

عز اسمو { :
أما زيادتيا في الفاعؿ فنحو قوليـ  :كفى باهلل  ,وقولو ّ
الجر الباء  ( :و ّ
وكفى بنا حاسبيف } [ االنبياء ّ , ] ٗٚ :إنما ىو كفى اهلل  ,وكفينا )( , )ٙمستدالًّ عميو

وحطب ابف سيده في حبؿ ابف
إلسبلـ لممرء ناىياً )(. )ٚ
الشيب وا
بقوؿ ُسحيـ  ( :كفى
َ
ُ
ُ
()ٛ
وعمؿ عبد القاىر
لكنو لـ يرجعو ألبي الفتح
جني ناسخاً لفظو المتقدـ ومعناه ّ
ّ .
ٔ -المغني . ٔٗٗ /ٔ,

ٕ -ينظر تمييد القواعد بشرح تسييؿ الفوائد  ,محب الديف محمد بف يوسؼ بف أحمد المعروؼ بناظر

الجيش (ٚٚٛىػ)  ,تحقيؽ عمي محمد فاخر وآخروف  ,دار السبلـ  ,طٕٔٔٗٛ ,ىػ ٕٓٓٚ -ـ  ,مصر -

القاىرة – االسكندرية .ٕٜ٘ٔ/ٙ .

ٖ  -ينظر مثبلً  ,شرح الدماميني عمى المغني ٔ , ٖٜ٘/وشرح قواعد البف ىشاـ  ,محمد بف مصطفى

القوجوي  ( :شيخ زاده ) (ٜٓ٘ىػ)  ,تحقيؽ اسماعيؿ مروة  ,دار الفكر المعاصر  ,بيروت  -لبناف  /دار

الفكر  ,دمشؽ  -سورية  , ٙٗ .وينظر تفسير روح المعاني  ,لآللوسي ٕٔ. ٛ /

ٗ  -المسائؿ المشكمة  . ٕ٘ ,وينظر أيضاً كتابو اإليضاح العضدي  ٕٜو . ٕٙٚ
٘ -ينظر معاني القرآف واعرابو . ٖٚ ,
 - ٙسر صناعة اإلعراب . ٔ٘ٔ/ٔ ,
 -ٚينظر السابؽ والصفحة نفسيا .

 - ٛينظر المحكـ والمحيط األعظـ  , ٖٖٔ /ٖٜ ,مادة ( ؾ ؼ ي )
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الجرجاني ( ٔ ٗٚىػ ) وجود الباء في فاعؿ كفى إلزالة اإلضمارعف الفعؿ بظيوره عمى
(ٔ)
أف زيادة الباء ىنا
صورة المجرور لزيادة الباء فيو
 .ورأى ابف الشجري ( ٕٗ٘ىػ ) ّ
زيادة غالبة  ,في مقابؿ الزيادة المزعومة عنده في مفعوؿ ( كفى ) عمى قمتيا بحسب قولو

(ٕ)
ممف
 .وذىب الباقولي (ٖٗ٘ىػ ) إلى ىذه الزيادة أيضاً  -أعني بالفاعؿ – مع ّأنو ّ
( كفى ) غير قصورىا (ٖ)  .وضارعو في القوؿ نفسو أبو البركات ابف
يقوؿ بتعدية

ابف األنباري (٘ٚٚىػ ) ذاىباً إلى تعديتيا وزيادة الباء في فاعميا في التعدية
السييمي ( ٔ٘ٛىػ ) تمؾ الزيادة في فاعؿ ذلؾ الفعؿ معمّبلً ّإياىا

(٘)

(ٗ)

 .وحقؽ

 .وبادر العكبري (

مفس ار تمؾ الزيادة بما ذكره الزجاج مف داللة الفعؿ
ٙٔٙىػ ) بالزيادة لمجار في الفاعؿ ّ
الرغـ مف حكايتو  -تباعاً  -رأي ابف
عمى األمر ,مثبتاً ّإياىا في ظاىر كبلمو عمى ّ

السراج في إضمار الفاعؿ ( االكتفاء ) بالفيـ الذي ينفي زيادة حرؼ الباء ( . )ٙوقاؿ ابف
النحوي ( ٙٗٙىػ ) عف زيادة الباء (  ..في المرفوع  ,وفي قولو َ { :كفَى ِبالمّ ِه
ابف حاجب ّ
ش ِهيداً }  ,فيذا نادر  ,وىو في كتاب اهلل كثير )( )ٚأي ّإنيا قميمة في كبلـ العرب كثيرة
َ
قياسية
( كفى ) زيادة
وعد ابف عصفور (ٜٙٙىػ ) زيادة الباء في فاعؿ
في التنزيؿ ّ .
ّ
()ٛ

 . .وتابع الموصمّي (ٜٙٙىػ ) مف تقدمو في شرحو منظومة ابف معط مؤكداً تمؾ

الزيادة في ذلؾ الفاعؿ

()ٜ

 .وكذا المالقي ( ٕٓٚىػ ) إذ قاؿ بزياتيا  ,وىي ال تزاد عنده

متعدية  ,بمعنى ( اكتفى ) )
في الفاعؿ ( ّإال إذا كانت غير
ّ

(ٓٔ)

 ,وىي التي بمعنى

ٔ  -ينظر المقتصد في شرح اإليضاح  ,عبد القاىر الجرجاني ٗٚٔ( ,ىػ)  ,تحقيؽ كاظـ بحر المرجاف ,
و ازرة الثقافة واإلعبلـ ٜٕٔٛ ,ـ  ,الجميورية العراقية . ٖٜٙ -ٖٜ٘.

ٕ  -ينظر أمالي ابف الشجري .ٕٕٕ ,

ٖ  -ينظر كشؼ المشكبلت . ٕٜٓ -ٕٜٛ ,

ٗ  -ينظر البياف في غريب القرآف . ٕٖٗ /ٔ ,
٘  -ينظر نتائج الفكر . ٕٖٚ ,

مف بو الرحمف . ٔٙٛ /ٔ ,
 ٙينظر إمبلء ما ّ
المفصؿ ٔٗٛ /ٕ ,
 -ٚاإليضاح في شرح
ّ
 - ٛشرح جمؿ الزجاجي . ٜٕٗ /ٔ ,
 -ٜشرح ألفية ابف معط .ٖٜٙ /ٔ ,

ٓٔ  -رصؼ المباني في شروح حروؼ المعاني . ٔٗٛ ,
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حسب عمى األرجح  .وأغنى أبو حياف (٘ٗٚىػ) الكبلـ في ( كفى ) واستعماالتيا وحكى
(ٔ)

 .ونسب

الزيادة بما نقؿ عف سيبويو  ,ولـ يتعقّبو بما يفضي إلى قبولو بو وأخذه
(ٕ)
وعدىا ابف
المرادي (  ٜٚٗىػ ) زيادة الباء في الفاعؿ إلى سيبويو وجميور البصرييف ّ .
وصنؼ ابف
ابف ىشاـ (ٔٚٙىػ) مف قسـ الزيادة الغالبة في قسيمة لمواجبة والضرورة (ٖ) .
ّ
ابف عقيؿ (ٜٚٙىػ ) فاعؿ ( كفى ) مف شواىد الفاعؿ المرفوع بالمسند ( حكماً ) في
(ٗ)

وأخذ بيذا الرأي المعروؼ

المصنؼ ابف مالؾ (ٕٙٚىػ ) في التسييؿ
شرحو عبارة
ّ
()ٙ
(٘)
قياسية
وعدىا زيادة
بناظر الجيش (ٚٚٛىػ )  ,والشاطبي (ٜٓٚىػ ) في المقاصد ّ ,
ّ
( . )ٙوىكذا تباعا أخذا سائر المتأخريف بمقالة المتقدميف ولـ يدلوا بدلو أخرى عنيـ بؿ
ورُدوا شريعتيـ وسقوا بسقائيـ  ,ولـ يبؽ ّإال نزر يسير مف المتقدميف الذاىبيف إلى زيادة
َ
الباء في مفعوؿ ( كفى ) المتعدية وىو محؿ الحديث في السطور البلحقة .

المبحث الخامس  :كفى في دائرة التأصيل البالغي :
أول -كفى بين الخبر واإلنشاء :
ً

ُعني المغويوف العرب بالكبلـ ومفيومو وأقسامو ؛ فاشترطوا فيو التركيب ذو الفائدة
قسموه عمى قسميف كبيريف ىما
التي يحسف السكوت عمييا  .وبناء عمى فيميـ العميؽ لو ّ

 :الخبر واإلنشاء  .وتقوـ ىذه القسمة عندىـ عمى معيار الكبلـ ونسبتو في الخارج وجودًا

خبر
وعدماً  ,وعمّؿ القزويني ( ٖٜٚىػ ) دواعييا بقولو  ( :ووجو الحصر ّ
إما ٌ
أف الكبلـ ّ
إما أف
أو إنشاء ّ ،
ألنو ّ

ٔ  -ينظر ارتشاؼ الضرب  . ٔٚٓٓ ,وينظر أيضا تفسير البحر المحيط ألبي حياف . ٕٖ٘ /ٖ ,
ٕ -ينظر الجنى الداني في حروؼ المعاني . ٗٚ ,
ٖ  -ينظر مغني المبيب .ٔٗٗ /ٔ ,

ٗ  -المساعد عمى التسييؿ الفوائد  ,بياء الديف بف عقيؿ (ٜٚٙىػ )  ,تحقيؽ محمد كامؿ بركات  ,دار
الفكرٔٗٓٓ , ,ىػ ٜٔٛٓ-ـ ,

دمشؽ . ٖٛٙ/ٔ.

٘  -ينظر تمييد القواعد بشرح تسييؿ الفوائد . ٕٜ٘ٔ / ٙ ,

 -ٙينظر المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية  ,أبو إسحاؽ إبراىيـ الشاطبي (ٜٓٚىػ) تحقيؽ د.
عياد ابف عيد الثبيتي  ,جامعة أـ القرى ,طٕٔٔٗٛ ,ىػ ٕٓٓٚ-ـ  ,مكة المكرمة . ٕٗٔ /ٕ .
ّ

555

م .د .سعد عبد احلسني فرج اهلل

ظاهرة (كفى) دراسة يف املعجم وعالقته بالنحو واألسلوب

يكوف لنسبتو خارج تطابقو أو ال تطابقو  ،أو ال يكوف ليا خارج  .األوؿ الخبر ،والثاني
اإلنشاء )

(ٔ) .

وأفاض سعد الديف التفتازاني في بياف العبلقة القائمة بيف لفظ المتكمـ

وتحديده مف ىذيف القسميف الكبيريف قائبلً  ( :وتحقيؽ ذلؾ ؛ َّ
إما أف تكوف
أف الكبلـ ّ
نسبتو بحيث تحصؿ مف المفظ ويكوف المفظ موجداً ليا مف غير قصد إلى كونو داالًّ عمى

نسبة حاصمة في الواقع بيف الشيئيف وىو اإلنشاء  .أو تكوف نسبتو بحيث يقصد َّ
أف ليا
(ٕ)
أف
الخبر )
نسبة خارجية تطابقو أو ال تطابقو وىو
 .وخمصوا مف ذلؾ كمو ّ ,
كؿ كبلـ يحتمؿ الصدؽ والكذب لذاتو  ,واإلنشاء ىو ما ال يحتمؿ الصدؽ والكذب
الخبر ّ

لذاتو

(ٖ)

.

ومضموف الخبر واإلنشاء في ( كفى ) كاف مف المسائؿ التي حظيت بيا مباحثيا في

حدود صيغة خاصة مف استعماالتيا السماعية دوف القياسية  ,إغناء لخصائصيا واشعا اًر

أف تظفر بمثيبلتيا في
بتنوع تعبيراتيا داللة وتركيباً  ,لكونيا – كما قمنا  -ظاىرة يندر ْ
ّ
فإنؾ ال تعدـ
األفعاؿ العربية  .وبالرغـ مف غياب التصريح في كتب النحاة المتقدميف ّ
التمميح بو  ,حتى أخذت ىذه المسألة تبرز شيئاً فشيئاً في مصادر المتأخريف واف أغفؿ
بعضيـ ىذا المعنى في كتبيـ .

أف ( كفى ) ُيحكـ عمييا خب اًر كانت أو إنشاء  ,استناداٌ إلى وجود
وبدا مف أقواليـ ّ ,
الباء  ,حرفاً زائداً في فاعميا وعدمو  .فإذا ما وجدت ىذه الباء كانت إلى اإلفصاح بيا
ألنيا ستكوف بالخبر ألصؽ  .ونممح ذلؾ التمميح باإلشارة إلى
أبيف  ,منيا إذا ما ُحذفت ّ ,

ٔ  -االيضاح في عموـ الببلغة  ,الخطيب القزويني (ٕٜٚىػ)  ,تحقيؽ د .محمد عبد المنعـ خفاجي ,
دار الجيؿ  ,طٕ  ,بيروت ٔٗٔٗ ,ىػ ٜٜٖٔ -ـ .

ٕ  -شروح التمخيص  ( :وتضمف مختصر السعد التفتازاني  ,مواىب الفتاح البف يعقوب المغربي ,
عروس األفراح السبكي  ,اإليضاح لمقزويني  ,حاشية الدسوقي ) دار الكتب العممية  ,لبناف  -بيروت .

ٔ. ٘ٙ-٘٘/

ٖ  -ينظر مفتاح العموـ  ,أبو يعقوب يوسؼ بف محمد عمي السكاكي (ٕٙٙىػ)  ,تحقيؽ نعيـ زرزور ,
دار الكتب العمية  ,طٕٔٗٓٚ ,ىػ ٜٔٛٚ-ـ  ,بيروت – لبناف  , ٔٙ٘ .وينظر أيضاً الببلغة والتطبيؽ ,

د .أحمد مطموب و د .كامؿ حسف  ,مطابع بيروت الحديثة ٖٔٗٙ ,ىػ ٕٓٔ٘ -ـ  ,بيروت  -لبناف .

٘ٓٔ و ٕٓٔ .
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بت
التعجب عند سيبويو (ٓٔٛىػ ) في قولو ّ ( :
قمت ْ :
تعج َ
وي َحو ! فقد ّ
..أنؾ إذا َ
قمت  :فارساً و حافظاً
بت  ,فإذا َ
تعج َ
أي األنواع ّ
تعج َ
أي أمور الرجؿ ّ
وأبي َ
بت  ,و ّ
مت  ,مف ّ
وبينت في أي نوع ىو  .ومثؿ ذلؾ قوؿ عباس بف مرداس
 ,فقد
اختصصت ولـ تُبيـ ّ
َ
( ٔٛىػ ) :

ويطعنيـ َش ْز اًر
تبددوا
ت فارساً
يحمييـ إذا ما ّ
ومرةَ
ْ
فأبرح َ
ُ
ّ
ْ
(ٔ)
كفيت فارس ًا  ,ودخمتو الباء توكيداً ) .
بؾ فارساً  ,واّنما يريد :
فكأنو قاؿ  :فكفى َ
ّ
َ
وعمّؽ السيرافي (ٖٙٛىػ ) عمى نص سيبويو ىذا شارحاً ّإياه  ,وجاء منو  ( :فإذا قيؿ :
ِ
غيره  .كما قيؿ :
تعج َ
أبرحت فارساً فقد ّ
َ
بت مف فروسيتو  ,و ّأنو أتى فييا بما لـ يأت بو ُ
الشيب  ,وعمى ىذا تقوؿ
كفى باهلل شييداً ! وكفى بو واعظاً ! ومعناه  :كفى اهللُ  ,وكفى
ُ
(ٕ)

.

أبرحت فارساً )
فيت فارساً  ,وىو مث ُؿ :
ً
 :كفى بؾ فارساً و ُك َ
تصير داللة الفعؿ
ونبو الفراء ( ٕٓٚىػ ) عمى وظيفة الباء في فاعؿ ( كفى ) التي ّ
ّ
عمى إنشاء المدح أو الذـ  ,فقد عقّب  -في سياؽ بيانو النحوي لآليات القرآنية التي وردت
ِ ِ
كاف
فييا ( كفى ) بفاعؿ مقترف بالباء  -قائبلً َ ( :وِاَّن َما َي ُ
جوز ُدخو ُؿ الباء في المرفُوِع إِ َذا َ
مدح بِ ِو ص ِ
اؾ بِ ِو َ ،وأَ ْك ِرْـ بِ ِو َر ُج ًبل ،
ونيَ َ
احُبوُ أ َْو ُي َذ ُّـ ؛ أال ترى ّأنؾ تقو ُؿ َ :كفَ َ
اؾ بِ ِوَ ،
ُي َ ُ
َ
ِ ِ
يكف مدحاً أو
وبِْئ َس بِ ِو َر ُج ًبل َ ،ونِ ْع َـ بِ ِو َر ُج ًبل ،
اما َ ،و َ
جاد بِثَْوبِ َؾ ولـ ْ
َ
وطاب بطَ َعام َؾ طَ َع ً
(ٖ)
لكنو أعرض عف التصريح بداللة ىذا االستعماؿ عمى التعجب
يج ْز دخولُيا ) ّ .
ذماً لـ ُ
ّ
أف الطبري (
 ,سوى ىذه اإلشارة في ىذا النص
ّ
المتقدـ بذكر معنيي المدح والذـ  .غير ّ
ٖٓٔىػ ) كاف أكثر وضوحاً حيف حكى عف نحويي البصرة قوليـ  ( :فأما  ( :و َكفَى بِ ِ
اهلل
ّ
(ٗ)
أف
) فيذه لـ ُ
تدخؿ ّإال لمعنى صحيح  ,وىي لمتعجب )  .وىو نص ميـ يثبت لنا ّ
فكرة اإلنشاء لمتعجب كانت حاضرة في أذىاف النحاة المتقدميف .

ٔ  -الكتاب . ٔٚ٘-ٔٚٗ /ٕ ,

ٕ  -شرح كتاب سيبويو  ,السيرافي . ٘/ٖ ,
ٖ  -معاني القرآف ٜٔٔ /ٕ ,

ٗ  -جامع البياف مف تأويؿ آي القراف  , ,أبو جعفر محمد بف جرير الطبري (ٖٓٔىػ)  ,تحقيؽ محمود
تيمية  ,طٕ ,القاىرة ٔٚ٘ /ٕٔ.
محمد شاكر  ,مكتبة ابف ّ
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أما
وألمح مف ىذا المعنى أيضاً ابف السراج ( )ٖٔٙمقتص ًار في ذلؾ عمى اآلتي ّ ( :

كبلـ صحيح كما تقوؿ  :كفايتُؾ بو  ,وفيو معنى األمر أو
حسب َؾ بو ,
قولؾ :
ُ
ٌ
(ٔ)
تعدية الحكـ
التعجب) وعطفاً عمى العبلقة الوطيدة بيف الحسب والكفاية معجميا جاز ّ
ّ
فيو إلى صيغة ( كفى بو )  ,تبعاً إلى المعنى المشترؾ بينيما .

يتبيف
واذا ما تقدمنا في العصور القروف البلحقة فسنشيد تطو اًر في ىذا الصدد ّ ,

مف عممية الربط التي فطف ليا عبد القاىر الجرجاني ( ٔٗٚىػ ) بيف زيادة حرؼ الجر

وداللة التعجب  ,في إشارة منو إلى المعنى الوظيفي لذلؾ الحرؼ  .وجاء ىذا المفيوـ

ثـ زيدت الباء
في تضاعيؼ تفسيره لوجود الباء في صيغة ( أفعؿ بو ) مف قولو ّ .. ( :
عجب )(ٕ)  .وسبؽ لنا التنويو بتوجيو ابف الشجري (
كما قالوا  :كفى باهلل ّ ,
ليدؿ عمى التّ ّ
(ٖ)
ِ
اكتؼ باهلل ) ,
( حمبلَ عمى معناه  ,إذ كاف بمعنى
ٕٗ٘ىػ ) الذي عمّؿ زيادة الباء
كما زيدت في صيغة ( ِ
أفع ْؿ بو ) التعجبية  ,متابعا بذلؾ رأي الزجاج (ٖٔٔىػ ) الذي

تقدـ تفصيمو  ,ومشي اًر أيضاً إلى العمؿ الوظيفي لمحرؼ الزائد وسوقو الكبلـ إلى جية
ّ
اإلنشاء  .وأ ّكد ابف أبي الربيع ( ٙٛٛىػ ) أيضاً وظيفة الباء وضرورة التزاميا في مثؿ ( :
ٍ
الرغـ مف كونيا زائدة فييما  ,فقد قاؿ  ( :وزيدت الباء
كفى باهلل ) وأحسف بزيد !  ,عمى ّ
(ٗ)
أما ابف ّأـ قاسـ
إصبلحاً لمفظ  ,وىي ىنا تمزـ وال يجوز إسقاطيا ّإال في الضرورة ) ّ .

المرادي (ٜٚٗىػ) فقد وثّؽ معنى ىذه الباء في موضعيف مف كتابيف لو ؛ األ ّوؿ جاء في
التعجب التي تُزاد مع الفاعؿ في مثؿ ( كفى باهلل )
مسمياً ّإياىا باب
كتابو جنى ّ
ّ
الداني ّ ,
أحسف بز ٍيد (٘)  .والموضع الثاني في شرحو عمى ألفية ابف مالؾ في باب التمييز حيف
و ْ
متصرفاً أـ غير متصرؼ ؛
ناقش آراء العمماء حوؿ تقديـ التمييز عمى عاممو سواء أكاف
ّ

ٔ  -األصوؿ ٕٙٓ -ٕٜ٘ /ٕ ,

ٕ  -المقتصد في شرح اإليضاح . ٖٜ٘ /ٔ ,
ٖ  -أماني ابف الشجري . ٕٕٕ /ٖ ,

عياد
ٗ  -البسيط في شرح الجمؿ  ,ابف أبي الربيع عبيد اهلل بف أحمد األشبيمي (ٙٛٛىػ )  ,تحقيؽ د ّ .
بف عيد الثبيتي  ,دار الغرب االسبلمي  ,طٔ ٔٗٓٚ ,ىػ ٜٔٛٙ -ـ  ,بيروت – لبناف  , ٛ٘٘ .وينظر

أيضاً  :ص ٖ. ٗٙ

٘  -ينظر الجنى الداني . ٗٚ ,

554

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()22

الفراء وأكثر الكوفييف  ,في حيف أجاز
إذ منع سيبويو تقديمو مطمقاً عمى عاممو ومعو ّ
المتصرؼ  ,ووافقيـ ابف مالؾ  ,لورود
يتقدـ عمى عاممو
المبرد أف ّ
ّ
الكسائي والمازني و ّ

(ٔ)
المرادي عمى مف قالوا بجواز التقديـ ّأنو ليس عمى إطبلقو  ,إذ يخترـ
السماع بو ّ .
ورد ُ
ذلؾ ( في نحو  ( :كفى بز ٍيد ناص اًر ) فبل يجوز تقديـ ( ناص اًر ) عمى ( كفى ) واف كاف

ألنو بمعنى فعؿ غير متصرؼ  ,وىو فعؿ التعجب ؛ فمعنى قولؾ ( :
فعبلً
متصرفاً ّ ,
ّ
أنصرهُ رجبلً )(ٕ) .
كفى بز ٍيد ناص اًر )  ,ما
َ

المرادي حذو القُ ّذة بالقُّذة في شرحو عمى األلفية  ,جاء
وتابع ُ
ابف عقيؿ (ٜٚٙىػ ) ُ
يعدد
أف التمييز يقع بعد كؿ ما ّ
تعجب  ,ومضى ّ
دؿ عمى ّ
نص عميو مف ّ
ذلؾ مسبوقاً بما ّ
(ٖ)
ِ ِ
َس ِم ْع }
أمثمتو  ,جاعبلً منيا قوليـ  ( :كفى بو عالماً )  .وفي تفسيره آية { أ َْبص ْر ِبه َوأ ْ
[ :ٕٙالكهف] عرض اآللوسي (ٕٓٔٚىػ ) رأي الرضي ( ٙٛٙىػ ) في الكافية الذي
لمتعجب  ,بؿ
أفعؿ بو )
بأف األمر جاء بمعنى الماضي في صيغة (
ْ
ّ
ضعؼ قوليـ ّ :
ّ
(ٗ)
فرد اآللوسي بقولو  ( :وتعقب بأف كوف األمر
يجيء الماضي عنده بمعنى األمر ؛ ّ
ِ
اكتؼ بو عند
أف ( كفى بو ) بمعنى
بمعنى الماضي مما لـ يعيد غير مسّمـ  ,أال ترى ّ
الزجاج  ,وقصد بيذا النقؿ الداللة عمى أنو قصد بو معنى إنشائي وىو التعجب )(٘) .

( كفى بو ) دالة عمى

أف صيغة
وفي ىذه النصوص المتقدمة كفاية ودليبلً عمى ّ
التعجب ,بحسب مفيوـ المغوييف لو الذي سنناقشو في السطور البلحقة .
اإلنشاء المراد بو
ّ

ٔ -ينظر في تفصيؿ ذلؾ اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  ,كماؿ الديف أبو البركات عبد الرحمف بف
محمد بف سعيد األنباري

( ٘ٚٚىػ )  ,تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد  ,دار الفكر ,.

مسألة ( ٕٓٔ )  ٕٛٛ /ٕ ,وما بعدىا  ,وينظر أيضاً توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ ,

ابف أـ قاسـ المرادي (ٜٚٗىػ)  ,تحقيؽ عبد الرحمف عمي سميماف  ,دار الفكر العربي  ,طٕٕٔٔٗ ,ىػ -

ٕٕٓٓـ  ,القاىرة . ٖٚٚ – ٖٚ٘ /ٕ ,.

ٕ -توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ . ٖٚٚ /ٕ ,

ٖ -ينظر شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ  ,بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ (ٜٚٙىػ) تحقيؽ محمد
محيي الديف عبد الحميد  ,دار التراث  ,طٕٓٔٗٓٓ ,ىػ  ٜٔٛٓ -ـ  ,القاىرة  ٕٜٓ /ٕ .وما بعدىا .

ٗ  -ينظر شرح الرضي ٜٕٔ -ٜٔٔ /ٗ ,
٘  -روح المعاني . ٕ٘٘ /ٔ٘ ,
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فإنؾ ال تعدـ مف ينكر أف تكوف الباء لمتعجب  ,كما جاء عف
ومع ىذا كمو ّ ,
القوجوي المعروؼ بػ ( شيخ زاده ) ( ٓ٘ ٜىػ ) في شرحو عمى قواعد اإلعراب البف
ّ
عرج
ولما ّ
ىشاـ ( ٔٚٙىػ ) حيف تحدث عف زيادة الباء في القياس والسماع وأمثمتيما ّ ,
(ٔ)
( وسماعاً في غير التعجب نحو  ( :كفَى ِ
باهلل َشييداً ) )
عمى الثاني قاؿ :
ّ
أف قسماً ليس قميبلً مف أساطيف النحاة أعرض عف بياف صيغة ( كفى بو )
 .أضؼ لو ّ

التعجب بأثر الحرؼ الزائد أـ مف دونو  ,أمثاؿ أبي عمي الفارسي ( ٖٚٚىػ
وداللتيا عمى
ّ
الرغـ مف بحثو لمسائميا في قسـ
) الذي لـ أجد في كتبو ما يشير إلى معنى ذلؾ عمى ّ

النحوية  ,؛ ولست أدري أىو سيو أـ إغفاؿ منو ؟ أـ لكونيا تفتقر عنده ليذا
مف مؤلفاتو ّ
المعنى وعند بقية النحاة الذيف لـ ترد أسماؤىـ ؟ إذ لـ أعثر في كتبيـ شيئاً مف ىذا
القبيؿ عمى كثرة تتبعي لو ؟  .األمر الذي يدعونا إلى حسـ القضية  ,مف خبلؿ تعقّب
مظانو الفصيحة  ,كالقرآف الكريـ والمروي مف كبلـ العرب الفصيح
ىذا األسموب في
ّ
وأقواؿ العمماء في ىذا الغرض إلبداء الرأي الراجح فييما .

ثانيا -صيغة ( كفى به ) والتعجب :
ً
التعجب  ,ونعني
نريد ىنا في ىذا المبحث التحقّؽ مف داللة صيغة ( كفى بو ) عمى
ّ
بيا مجيء الفعؿ بصيغة الماضي بزيادة الباء في فاعمو  ,ونطمب ىذا المفيوـ في كتب
التعجب عندىـ ؟
النحاة ؛ فما ىو
ّ
بأنو ( انفعاؿ يعرض لمنفس عند الشعور ٍ
بأمر
عرؼ الرضي ( ٙٗٙىػ )
التعجب ّ
ّ
ّ
(ٕ)
وأوضح ابف عصفور ( ٜٙٙىػ ) طبيعة ىذا االنفعاؿ وماىيتو بقولو :
سببو )
يخفى ُ
َّ
المتعجب منو عف
سببيا  ,وخرج بيا
(
ّ
التعجب  ,استعظاـ زيادة في وصؼ الفاعؿ خفي ُ
َّ
لممتعجب منو أف يحصؿ في
نظائره  ,أو قؿ نظيره )(ٖ)  .واشترط الرضي ( ٙٗٙىػ )
الماضي ويستمر إلى الحاؿ  ,وال يكوف في الحاؿ الذي لـ يتكامؿ أو المستقبؿ الذي لـ

ٔ  -شرح قواعد اإلعراب البف ىشاـ . ٕٙ ,
ٕ -شرح الرضي ٔٛٙ /ٗ ,

ٖ -شرح جمؿ الزجاجي  ,أبو الحسف عمي بف مؤمف بف عصفور اإلشبيمي ( ٜٙٙىػ)  ,تحقيؽ فواز
الشعار  ,دار الكتب العممية  ,طٜٔٔٗٔ ,ىػ ٜٜٔٛ-ـ  ,بيروت  -لبناف . ٘ٚ٘ /ٔ ,.
ّ

556

– ملحق العدد ()22
(ٔ) .

1442هـ2020/م

ولو أجرينا تمفيقا بيف تعريؼ الرضي وشروطو مع تعريؼ

بعد
حيز الوجود ُ
يدخؿ ّ
ابف عصفور  ,لتحصمنا مف بنية مفيوـ التعجب  ,عمى اآلتي :
سببو عرض لمنفس .
ٔ -التّ ّ
عجب شيء خفي ُ
المتعجب منو ) .
ٕ -استعظاـ بزيادة في وصؼ الفاعؿ (
ّ

المتعجب منو ( الفاعؿ )عف نظائره أو يقؿ .
ٖ -خروج
ّ
واذا ما تحقّقنا مف انطباؽ بنية التّعجب في عناصرىا الثبلث عمى صيغة ( كفى بو )
 ,سنحصؿ عمى نتيجة منتجة مف ذلؾ  ,لفاعمية تمؾ العناصر في إنشاء ىذه الصيغة .
ٍ
أف ىذا القوؿ اإلفصاحي ُيراد بو
فمو قمنا  ( :كفى بزيد رجبلً ) ! أال ندرؾ بالبداىة ّ
المتعجب منو بما فاؽ نظائره  ,أو
ثـ استعظاـ في وصؼ الفاعؿ ( زيد )
ّ
المدح أوالً ؟ ّ ,

أف فيو شيئا خافياً ال يمكف
قؿ نظيره حتى خرج ذلؾ الفاعؿ عف سواه ؟  .أضؼ لو ّ
تحديده ؛ مع ّأنو صفة يدركيا الذىف ولكف ال يجد القدرة الكافية عمى تقييدىا بقيد محدد
لدقتيا  ,فضبلً عف غموض سببيا ومنشئيا  ,حاليا حاؿ األمر في صيغتي التّعجب ( :
أفع ْؿ ِ
ما أفعمو ) و ( ِ
بو )  .ولو أجرينا المثاؿ المتقدـ عمى الصيغتيف القياسيتيف بقولؾ :

أكؼ ِ
( ما أكفى زيداً ) ( و ِ
دؿ الجميع فيو عمى إنشاء المدح  ,واستعظاـ بزيادة
بو ) ! ّ ,
المتعجب بو ( الفاعؿ )  ,بما ُي ِ
خر ُجو عف نظائره أو يقؿ ؛ مف ذلؾ تزداد
في وصؼ
ّ
قناعتنا أكثر بما افترضناه مف تطابؽ بيف مفيوـ التعجب وشروطو عمى صيغة ( كفى بو

التعجب القياسيتيف  ,مف كونيا
) مف خبلؿ ما باف مف العبلقة الداللية بينيا وبيف صيغتي
ّ
تعمؽ مسوؽ بالدالئؿ أو البراىيف عمييا
عبلقة وثيقة ظاىرة لمعياف  ,ال يحتاج فيميا إلى ّ

.

النحوية عمى قياـ داللة التعجب في ( كفى بو ) ىو جمود فعميا -
ومف البراىيف
ّ
المتصرؼ أصبلً  -في حدود ىذا التعبير وقيامو فيو حص اًر  ,كما جمدت األفعاؿ
المتصرفة عندما دخمت في الصيغتيف القياسيتيف  .وقد فطف القدماء إلى قياـ ىذه الظاىرة

وعبروا عنيا مف نحويف ؛ األوؿ منيما  ,جاء مف تتبع استعماليا فوجدوا
في ( كفى بو ) ّ
أنيا الزمت حالة المفرد المذكر  ,عف سواه مف حاالت التأنيث والتثنية والجمع  .ومف
ٔ -ينظر شرح الرضي ٔٛٚ /ٗ ,
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المخصص  ,حينما استعرض
( ٗ٘ٛىػ ) في
ىؤالء الذيف قيدوا ذلؾ بكتاب ابف سيده
ّ
مما تكمّمت
وجوه ( كفى ) واستعماالتيا  ,وما جاء عمى شاكمة ( كفى بو رجبلً ) وداللتيا ّ
بو العرب بالباء الزائدة  ,فقد حكى عف ابف األعرابي (ٖٕٔىػ ) في ذلؾ قولو  ( :وال
(ٔ)

ؤنث )
ُي ّثنى وال ُيجمع وال ُي ّ
فرؽ مؤلفو فيو بيف فاعؿ ( كفى )
وفي إعراب القرآف المنسوب لمزجاج ( ٖٔٔىػ ) ّ
المجرور بالباء وفاعميا المجرور بحرؼ الجر ( مف ) ؛ فما جاء منيما مجرو اًر بػ ( مف )
كفاؾ مف ٍ
ٍ
رجؿ  ,وبرجمَ ِ
ياؾ مف رجمَيف  ,ورجاؿ
برجؿ
مررت
ويجمع  ,نحو :
يف كفَ َ
َ
ُ
ُي ّثنى ُ

أما ما يأتي منيما مجرو اًر بالباء عمى منواؿ ( كفى بو ) ( فتُ ِ
فرُد
كفَ َ
وؾ مف رجاؿ ّ .
الباء )(ٕ) ومثمو ما نقمو أبو حياف النحوي عف األخفش
ألف الفاعمِيف بعد
َ
الفعؿ ّ
(ٖ)
يؤنث .
األوسط ( ٕ٘ٔىػ ) قولو  :وال ُيثنى وال ُيجمع  .وزاد أبو حياف بقولو  :وال ّ
النحو الثاني فجاء مف إكثارىـ المقارنة بيف صيغة ( ِ
أفع ْؿ بو ) بصيغة ( كفى
أما ّ
ّ
ِ
وكأنيـ يمحظوف الداللة المشتركة بيف
بو ) عندما يتحدثوف عف زيادة الباء في فاعميما ّ ,
ألف الباء في كمتا الصيغتيف زائدة
ىاتيف الصيغتيف  ,بفعؿ حرؼ الجر وظيفة ومعنى ؛ ّ
أفع ْؿ ِ
لمتوكيد  ,وليا وظيفة لكتمييما أخرى بحسب قوؿ النحاة ؛ فيي في ( ِ
بو ) جاءت

لتوافؽ لفظيا الداؿ عمى األمر لقبح اسناده إلى اسـ ظاىر بعدما ُغّيرت الصيغة مف
اإلخبار إلى اإلنشاء (ٗ)  ,و ّأدت الغرض نفسو في ( كفى بو ) أخذًا برأي الزجاج المتقدـ
 ,الذي ذىب إلى ّأنيا جاءت حمبلً عمى معنى األمر المتضمف فييا  ,إذ ىي بمعنى
ِ
أف األجدر أف يتوجو النظر إلى الباء نفسيا ال إلى الفعميف  ,لكونيا
( اكتؼ باهلل )  .مع ّ
نصت عمى
الفاعؿ المحوري في المسألة  ,فمتى ما وجدت في االسميف بتمؾ الصيغتيف ّ
التعجب .
معنى
ّ

ٔ -المحكـ والمحيط األعظـ  , ٖٔٔ /ٖٜ ,مادة ( ؾ ؼ ي )

الزجاج  ,تحقيؽ إبراىيـ األبياري  ,دار الكتب االسبلمية  ,ط ٔ  ,القاىرة
ٕ -إعراب القرآف  ,المنسوب الى ّ
القاىرة ٔٗٓٗ ,ىػ  ٜٕٔٛ -ـ صٓ. ٙٚ
ٖ -ينظر ارتشاؼ الضرب ٕٔٙٗ /ٗ ,

ٗ  -ينظر حاشية الصباف عمى شرح األشموني عمى شرح ابف مالؾ  ,محمد بف عمي الصباف ( ٕٔٓٙىػ
) تحقيؽ طو عبد الرؤوؼ سعد  ,المكتبة التوفيقية  ,القاىرة ٕٙ /ٖ.
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المتأمؿ أف يجمع العناصر
وبعد ؛ فمف خبلؿ ما استعرضناه  -أعبله  -يمكف لمباحث
ّ
المشتركة بيف ىاتيف الصيغتيف عمى النحو اآلتي :

ٔ -الفعبلف عند النحاة فييما يدالف عمى الزمف الماضي مع اختبلؼ صيغتيما .
ٕ - -داللة الزمف فييما غير محددة وىي تمتد مف الماضي إلى الحاضر .

ٖ -الفعبلف اكتسبا الجمود مف دخوليما في صيغتييما مع أنيا في األصؿ متصرفاف .
ٗ -حرؼ الجر الباء زائد لمتوكيد يدخؿ عمى فاعميما لينقؿ داللتيما مف اإلخبار إلى
التعجب .
إنشاء
ّ
نوه بداللة صيغة ( كفى بو ) عمى
ويحسف بنا التذكير قبؿ ختاـ ىذا المبحث َ ,
بمف ّ
التعجب مف المحدثيف  ,أعني بو د .فاضؿ السامرائي  ,الذي أخذ برأي بعض القدماء
ّ

ودالليا باتّاً  ,جاء
ممف فطف إلى المعنى الوظيفي لمباء الزائدة وبنى عميو حكماً نحوياً
ّ
ّ
بل في مبحثيف منفرديف مف كتابو ( معاني النحو ) ؛ منو حديثو في مبحث
ذلؾ
مفص ً
ّ
المتعجب منو  ,الذي قاؿ فيو  ( :وتدخؿ في فاعؿ ( كفى ) فيفيد
دخوؿ الباء عمى
ّ
يبل } [ األحزاب  , .. ] ٗٛ :ولو حذفت الباء لـ يكف
التعجب نحو َ { :و َكفَ ٰى بِالمَّ ِو َو ِك ً
ّ
(ٔ)
التعجب وغيره ) .
نصا في التّعجب  ...بؿ ُيحتمؿ
ّ
الفعؿ ّ

المبحث السادس  :كفى في دائرة التطبيق القرآني :
أول -كفى به في القرآن الكريم:
ً

تأتي أىمية ىذا المبحث مف مكانة كتاب اهلل المجيد بوصفو أىـ مصادر المغة

العربية وثوقاً وفصاحة  .وليذه الصيغة اطراد واضح فيو حتى قاؿ بعض النحاة بندرتو
في كبلـ العرب وكثرتو في كتاب اهلل

(ٕ)

.ووردت ىذه الصيغة في ثبلثة وثبلثيف موضعاً

ٔ -معاني النحو  ,د .فاضؿ صالح السامرائي  ,دار الفكر  ,طٕٔٔٗٓ ,ىػ ٕٓٓٓ -ـ  ,عماف -
األردف  , ٕٛٛ.وينظر ٖٕٜٗ -ٕٜ

ٕ -ينظر اإليضاح في شرح المفصؿ . ٔٗٛ / ٕ ,
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مف الكتاب عمى أنحاء متعددة ؛ أعني بالفعؿ الماضي الداؿ عمى الحسب مف الكفاية
والباء الزائدة في فاعميا  ,في ظاىرة لـ تتكرر إال في القرآف الكريـ  .مف نحو قولو تعالى
ِّؾ ى ِاديا ون ِ
ير } [
ص ًا
َ { :و َكفَى بِالمَّ ِو َش ِي ً
يدا } [ النساء , ] ٜٚ :وقولو َ { :و َكفَى بِ َرب َ َ ً َ َ
الفرقاف  , ] ٖٔ :وقولو َ { :كفَ ٰى بَِن ْف ِس َؾ اْلَي ْوَـ َعمَْي َؾ َح ِس ًيبا } [ اإلسراء  , ]ٔٗ :وىكذا
كاف منواؿ اآليات المتبقية األخرى  ,إذ لـ تخرج عف ىذا النحو الداؿ عمى إنشاء التعجب

 .ومما لو صمة أيضاً بيذا المبحث ما ورد مف اآليات التي جاءت بمضارع (كفى )

وكانت في أربعة مواضع  ,ييمنا ىنا منيا آية توحي بمضموف التعجب ألسباب نحوية
وداللية ؛ وىي قولو تعالى  { :أَولَـ ي ْك ِ
فصمت :
ؼ بِ َرب َ
ِّؾ أََّنوُ َعمَ ٰى ُك ِّؿ َش ْي ٍء َش ِي ٌ
َْ َ
يد } [ ّ
ٖ٘ ]  .والداعي لقياـ معنى التعجب فييا سبباف ؛ أوالىما داللة الفعؿ عمى المضي
بأثر الحرؼ ( لـ ) الذي يقمب زمف المضارع مف الحاؿ إلى الزمف الماضي  .وثانييما

وجود حرؼ الجر الباء في فاعميا  .ويظير مف سياؽ اآلية وجود االستفياـ في نوعو

المجازي  ,وتحديداً ؛ االستفياـ التقريري منو

(ٔ)

 ,الذي يجاب عنو بػ ( بمى )  ,وىو إنشاء

تقدـ ؛ ما جاء مف وجوه التفسير التي قيمت في ىذه اآلية ,
تقريري لزوماً  .وزيادة عمى ما ّ
وأخص بو كبلـ القرطبي (ٔ ٙٚىػ ) في تفسيره ليا  ,بقولو  ( :وقيؿ  :أولـ ِ
يكؼ برّبؾ
ّ

(ٕ)
ثـ يأتي السؤاؿ ىنا ؛ ىؿ يدؿ سياؽ اآلية
شاىداَ عمى ّ
أف القرآف مف عند اهلل )  .ومف ّ
عمى التعجب  ,قياسا عمى ما وجدناه في صيغة ( كفى بو ) مف عبلمات ؟ ولو تمعنا

المتعجب بو (
في مضموف اآلية وسياقيا فبحثنا عف مفيوـ االستعظاـ بزيادة في وصؼ
ّ
الفاعؿ ) ,بما ُي ِ
خر ُجو عف نظائره أو يقؿ  ,لوجدنا قيامو فيو بصورة ّبينة ىذا ّاوالً  .أما
متعجباً منو
العبلمة الثانية فيي وجود الباء الزائدة في مرفوعو ( الفاعؿ ) الذي سيصير
ّ
يصح أف نفسر اآلية  { :أَولَـ ي ْك ِ
يد }
 .وقياساً عمى ذلؾ
ؼ بِ َرب َ
ِّؾ أََّنوُ َعمَ ٰى ُك ِّؿ َش ْي ٍء َش ِي ٌ
ّ ّ
َْ َ
إف معناىا  :كفى برّبؾ شاىدًا أو شييدًا  .وال أرى
 بناء عمى معطيات الكبلـ – بقولنا ّأخص منو
بأساً أف يؤخذ بيذا التفسير ولو لـ يرد عف المفسريف  ,عمبلً بالقياس المغوي و ّ

ٔ -ينظر تفسير التحرير والتنوير  ,الشيخ محمد طاىر بف عاشور  ,الدار التونسية لمنشر , ٜٔٛٗ ,
تونس . ٕٓ / ٕ٘ .

ٕ -تفسير القرطبي (الجامع ألحكاـ القرآف )  ,محمد بف أحمد القرطبي (ٔٙٚىػ)  ,تحقيؽ د .عبد اهلل بف
عبد المحسف التركي  ,مؤسسة الرسالة  ,طٕٔٔٗٚ ,ىػ ٕٓٓٙ-ـ  ,بيروت  -لبناف ٖٗٛ / ٔٛ .
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قياس الشبو الذي قاؿ بو أصوليو النحو  ,وىو عندىـ ( أف ُيحمؿ الفرع عمى األصؿ
(ٔ)
معتد بو في أصوؿ العربية يمنحيا منافذ
بعد  -منيج
ّ
بضرب مف الشبو )  .وىوُ -
التوسع في االستعماؿ  ,وفي ذلؾ عبلمة عمى حيوية ىذه المغة وعبقريتيا .

التطور المغوي :
المبحث السابع  :كفى في دائرة
ّ

أول -كفى بين الستعمالين القديم والحديث
ً
ٔ -الستعمال القديم:

يمكف لنا صوغ النماذج الموروثة مف االستعماؿ العربي القديـ لمفعؿ (كفى ) بصيغة

حيث الكثرة والقمّة  ,وعمى النحو اآلتي :
الماضي بالترتيب في أدناه  ,مع تباينيا مف ُ
عجب.
ٔ -كفى  [ +حسب ] +الزـ  +الباء الزائدة  +فاعؿ  +معرفة  +التمييز = ت ّ
ٕ -كفى [ +حسب]  +الزـ  +فاعؿ  +معرفة  +تمييز = خبر .

ٖ -كفى  [ +أج أز أو أغنى ] ٍّ +
متعد  +فاعؿ  +معرفة  +مفعوؿ  +تمييز = خبر .
ٗ --كفى  [+أج أز أو أغنى ] ٍّ +
متعد  +فاعؿ  +معرفة  +مفعوؿ = خبر .

٘ -كفى  [ +وقى ] ٍّ
متعد  +فاعؿ  +وقى  +معرفة  +مفعوؿ ٔ  +مفعوؿ ٕ = خبر .

أما أمثمة ىذه النماذج فيي مرتبة عمى التوالي في النحو اآلتي :
ّ
يدا } [ النساء. ] ٜٚ :
ٔ -وىو كثير م ّ
طرد ؛ كقولو تعالى َ { :و َكفَى بِالمَّ ِو َش ِي ً
(ٕ )
ٕ -دونو في الكثرة ؛ كقوؿ الشاعر :
ِ
َكفَى ال َش ُ ِ
ممرِء ناىيا
زت َغ ِاديا
ُع َميرةَ َوِّدع إِف تَ َجيَّ َ
سبلـ ل َ
يب واإل ُ
تكوف لي ربَّا .وكفاني
أف
ٖ -كقوؿ اإلماـ عمي ( عميو السبلـ )  ( :إليي  ،كفاني فَ ًا
خر ْ
َ
(ٖ)
ِ
عبدا )
أكوف َ
لؾ ً
عَّاز أف َ
ٔ -لُمع األدلة في أصوؿ النحو  ,أبو البركات عبد الرحمف كماؿ الديف محمد بف األنباري (٘ٚٚىػ ) ,
تحقيؽ سعيد األفغاني  ,دار الفكر  ,طٕٖٜٔٔ ,ىػ ٜٔٚٔ -ـ  ,بيروت . ٔٓٚ .

ٕ  -سبؽ تخريجو .

ٖ  -الحديث في البصائر والذخائر  ,أبو حياف التوحيدي (ٗٔٗىػ)  ,تحقيؽ د .وداد القاضي  ,دار
صادر  ,طٔ ٔٗٓٛ ,ىػ ٜٔٛٛ -ـ  ,بيروت  . ٔٙ /ٕ ,.ويروى بمفظ آخر ( كفى بي فخ اًر  ..وكفى بي
ِعّاز ) في كنز الفوائد  ,اإلماـ أبو الفتح الشيخ محمد بف عمي بف عثماف الكراجكي ( ٜٗٗىػ ) تحقيؽ عبد

اهلل نعمو  ,داراألضواء  ,طٔٔٗٓ٘ ,ىػ ٜٔٛ٘ -ـ  ,بيروت  -الغبيرة . ٖٛٙ /ٔ .
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ٗ - -كالحديث الشريؼ  ( :مف ق أَر اآليتيف مف آخر سورة البقرة في ٍ
ليمة كفتاهُ )
َ
ِ
ِ
َّ
اؿ } [ األحزاب ]ٕ٘ :
يف اْلقتَ َ
٘ -كقولو تعالى َ { :و َكفَى الموُ اْل ُم ْؤ ِمن َ
أف النموذج األوؿ لمفعؿ الماضي ( كفى ) بمعنى
ويمحظ مف النماذج وأمثمتيا أعبله ؛ ّ
(ٔ)

ويراد بو  -كما أثبتنا -
(حسب) وىو فعؿ الزـ أكثر استعماال مف سواه في غرضو ُ ,
أف النموذج الثاني عاد خب اًر
إنشاء
ّ
ألف الباء الزائدة دخمت عمى فاعمو  ,في حيف ّ
التعجب ّ
أما النموذجاف الثالث والرابع فقد اشتركا في معنى
لخمو فاعمو مف حرؼ الباء الزائد ّ .
( أج أز أو أغنى )  ,فكانا متعديف لمفعوؿ واحد  ,لكنيما افترقا في وجود الفضمة في

الثالث دوف الرابع وأعني بالفضمة التمييز  .وبقي النموذج الخامس محتفظاً بصورة واحدة

وىي التعدي لمفعوليف مكتفياً بيما دوف زيادة أو فضمة داال عمى الخبر الصريح ومعنى

قسمي الكبلـ .
فعمو ىنا ( وقى )  ,عمى ّ
أف الثبلث المتبقية جاءت أخبا ار مف َ
ٕ -الستعمال الحديث :

ُيراد باالستعماؿ الحديث المغة العربية األدبية الشائعة في الصحؼ والمجبلت والقنوات
اإللكترونية
المنصات والصفحات
اإلعبلمية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة  ,وسائر
ّ
ّ
ّ

العاميات ليست جزءاً مف ىذا المبحث  .ويغمب عمى ىذا
أف الدوارج أو
ّ
ونظائرىا  ,عمى ّ
النموذج ِ
اف اآلتياف :
االستعماؿ
َ
ٔ -كفى  [ +حسب ] +الزـ  +فاعؿ  +ضمير +تمييز = إنشاء

ٕ -كفى  [ +حسب ] +الزـ  +فاعؿ  +ضمير +مفعوؿ  +تمييز = إنشاء .
ومن أمثمة هذين النموذجين  -وعمى ترتيبهما -النحو اآلتي :
ذال ) ( كفى طائفية ) ( كفى سي اًر ) ( كفى نوماً ) ..
ٔ -مف أمثمتو  ( :كفى ّ

ذال ) ( كفانا طائفية ) ( كفاكـ سي اًر ) ( كفاكـ نوماً ) ..
ٕ -مف أمثمتو  ( :كفانا ّ
حدثً ِ
أف كفى متضمنة معنى (حسب) مع لزوـ
الم َ
يف َ
المبلحظ مف االستعمالَيف ُ

لكف ثانييما
فضمة التمييز فييما معاً  .واف كاف أوليما يقرب إلى الموروث مف معناىا ّ ,
ألف داللة (حسب )  -كما باف لنا  -تعمؿ دوماً عمى لزوـ
جديد في اطراد استعمالو ؛ ّ
الفعؿ ( كفى ) في العربية  ,وداللة ( أغنى او أج أز ) عمى تعديو  .ومف الجديد أيضاً

ٔ  -سبؽ تخريجو .
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عمى العر ّبية الحديثة افتقاد أوؿ النموذجيف الباء الزائدة في فاعؿ ( كفى ) التي تنص
عمى التعجب في ىذا األسموب  .واألكثر برو اًز مف ذلؾ كمّو  ,ىو داللة االستعمالَيف مف

النموَذجيف عمى الطمب الحقيقي (ٔ ,وتحديداً األمر منو *  .وبذلؾ قاـ فييما  -صريحاً -
ِ
اكتؼ ) ؛ أو بما ىو
الزجاج  ,أي داللة الفعؿ عمى االمر بتقدير( :
المعنى الذي قاؿ بو ّ
قريب ليا النوع كالطمب ببلـ األمر ,إذا ما ُرعيت داللة التقدير في جممة ( كفانا ذالًّ )
ِ
سي ُّ
عد ىذاف
ونظائرىا مف الكبلـ  ,فيكوف المناسب بو لفظ ( لنكتؼ )  .ومف جميع ذلؾ ؛ ُ

النموذجاف ضرَب ِ
تحو َؿ الكبلـ مف
يف مف ضروب التطور في االستعماؿ المطّرد  ,عندما َ
التعجب في النموذج األوؿ والخبر في النموذج الثاني  ,إلى إنشاء آخر وىو الطمب
إنشاء
ّ

باألمر  ,مع التزامو الفضمة ( :التمييز) في تعبيره .

خاتمة البحث ونتائجه

حيوية العربية وتفوقيا  ,وكذا عمى تطور
تعد ظاىرة الفعؿ ( كفى ) شاىدا عمى
 ّّ
الفكر النحوي العربي في النظر إلى تمؾ الظاىرة والتعمؽ في مباحثيا وتطبيقاتيا .
تنوع عمؿ ( كفى ) نحوًا وأسموب ًا وداللة .
 لممعنىالمعجمي أثر فاعؿ في ّ
ّ
لمتعجب  ,وغياب
نص عمى إنشائيا
 وجود حرؼ الجر في فاعؿ الصيغة ( كفى بو ) ٌّّ

دؿ عميو السياؽ.
تمؾ الباء ترجيح لئلخبار عمى اإلنشاء فييا ؛ ّإال ما ّ
 يمكف تعدية الحكـ في صيغة ( كفى بو ) إلى ما يقاربو داللة ونحوا  ,مف مثؿ ( ألـِ
التعجبية ومقوماتيا .
يكؼ بو )  ,استنادا إلى شروط تمؾ الصيغة
ّ
 -اقتصرت ( كفى ) في االستعماؿ الحديث المطّرد عمى معنى ( الحسب ) مف عمؿ

الفعؿ البلزـ وكذا المتعدي منو بوصفو أث اًر مف تطور استعماليا .

التعجب عف االستعماؿ
 ومف أثر التطور أيضاً ؛ غياب صيغة ( كفى بو ) إلنشاءّ
طرد الحديث  ,في حيف اطرد نوع اإلخبار مف استعماليا في نموذجييا الم َذ ِ
يف أثبتناىما.
الم ّ
انتيى بحمد اهلل

أف المعيود في العربية أف يأتي الفعؿ الماضي بمعنى األمر ال أف يأتي االمر منو بمعنى
* ذكر الرضي ّ
الماضي  .ينظر شرح الرضي عمى الكافية . ٜٔٔ / ٗ ,
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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 [ كفىkafa], 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 بهas
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
( )كفىand laying a hand on the aspects and the development of its
use, samples and examples.
Key words : syntactic thinking, syntax of meaning, syntax of
structure, exclamation .
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