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امللخـــ�ص:
للفعل يف اللغة العربية عالماٌت خا�شٌة يتميز بها عن ال�شم ، وهناك بع�ض الأَفعال قد ت�شذ عن هذه القاعدة 
فتخرج عن بع�ض عالمات الفعل ، وقد تقرتن بلوا�شق تغيرِّ من معناها اأَو ُتخرجها من نطاق الأَفعال التي تن�شب 
اإِىل  "،وهذا الأَمُر دفع الباحث  "َكفى  اإىِل مفعول واحٍد ،اأَو الأَفعال الالزمة... ومن هذه الأَفعال الفعل  مفعولني 
درا�شة �شيغِة هذا الفعِل ومعانيه املتعددِة ،من خالل الرجوع اإىل كتب النحو واملعاجم وكتب اإِعراب القراآن الكرمي 

وتف�شيه ...

hshwiki@yahoo.com   * بريد الباحــث اإللكرتوني : 

Abstract :
	 The	verb	 in	Arabic	 language	has	 specific	 features	distinguishing	 it	
form	the	noun.	However,	 there	are	some	exceptions.	These	verbs	may	de-
part	from	the	verb	markers;	they	may	be	associated	with	affixes	which	may	
change	their	meanings;	they	may	change	the	verb’s	syntactic	case,	etc.	One	
of	 these	 verbs	 is	 the	 verb	 “KAFA”	 (enough).	This	 syntactic	 phenomenon	
encouraged	 the	 researcher	 to	 study	 the	 verb	 kafa	 and	 its	 multi	 meanings	
through	consulting	dictionaries,	syntax	references,	Holy	Qur’an	parsing	and	
commentaries,	and	the	like.
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املقدمة:  

الفعل "كفى"وِدالالته يف القراآن الكرمي

املعتل  والفاء واحلرف  فار�ض:"كفى:الَكاف  ابُن  قاَل 
اأَ�شٌل �شحيٌح يدلُّ على احَل�ْشِب الذي ل ُم�شَتَزاَد فيه.

قام  اإذا  ِكفاية،  َكَفى  ِيكِفيك،وقد  ال�ّشىُء  يقال:كفاك 
ُكفًى،ويقال  الَكايِف،واجلمع  بالأمر؛والُكْفَيُة:القوت 

َح�ْشُبك زيٌد من رجٍل، وكافيك")2 (.
الذي   املعنى  هذا  حول  اللغة  معاجُم  وتدوُر      
،ويف  وال�شتغناء  وال�شطالع  الكفاية  على  يدلُّ 
ُهَما  احلـديث:"اْلآَيَتاِن ِمْن اآِخِر �ُشوَرِة اْلَبَقَرِة َمْن َقَراأَ

يِف َلْيَلٍة َكَفَتاُه") 3(،اأَي:اأَْغَنتاه عن قيام الليل. 
َك ِبُذُنوِب  َ اأَبو حيان عند قوله تعاىل:{ َوَكَفى ِبَربرِّ   وبنينَّ

ِعَباِدِه َخِبَيا} ) 4( اأَننَّ معنى)كفى( يفيُد املبـالغـَة 
عدوك  يكوَن  اأَْن  َظَفًرا  بك  الأخباِر:كفى  ِبع�ِض  "ويف 
املبالغة،تقول:كفى  بها  ُيراُد  كلمٌة  عا�شًيا،وهي 
ل  ماًل،اأَْي:َح�ْشُبك  بالأدب  جماًل.وكفى  بالعلم 
باأَحوالهم،قادٌر على   ه َخبٌي  اإِىل غيه؛لأَننَّ حتتاُج مَعه 

ُمكافاأَتهم") 5(.  
 وقد وردْت كفى يف القراآن الكرمي على ال�شيغ الآتية:

   املعنى اللغوي:
ائد          * جاء فاعُل كفى غَي ُمقرتٍن بحرِف اجلر الزنَّ

للتوكيد يف مو�شعني :
َكَفْيَناَك  ا  اإِننَّ  }  )6({ اْلِقَتاَل  امْلُوؤِْمِننَي   ُ اللنَّ َوَكَفى   }

امْلُ�ْشَتْهِزِئنَي} ) 7(.
يغة  ا اقرتان فاعل كفى بالباء فقد ورد بهذه ال�شرِّ *اأَمنَّ
يف القراآن الكرمي ثالثٌة وثالثون مو�شًعا، منها  اإِحدى 

ًة يف �شورة الن�شاء.   ع�ْشَة مرنَّ
َوَكَفى  َوِليًّا   ِ ِباللنَّ َوَكَفى   } )8 َح�ِشيًبا })   ِ ِباللنَّ  {َوَكَفى 

ِ َن�ِشًيا }) 9( { َوَكَفى ِبِه اإِْثًما ُمِبيًنا})10 ( ِباللنَّ
ِ َعِليًما})12(    َم  �َشِعًيا }) 11({َوَكَفى ِباللنَّ {َوَكَفى ِبَجَهننَّ
13( { وكفى بالل وكياًل})14(  ِبالّلِ �َشِهيدًا})  َوَكَفى   }
َكَفى   }  )15  ({ َوَبْيَنُكْم  َبْيَنَنا  �َشِهيًدا   ِ ِباللنَّ َفَكَفى   }
اْلَيْوَم  ِبَنْف�ِشَك  16({ َكَفى  َوَبْيَنُكْم })  َبْيِني  ِ �َشِهيًدا  ِباللنَّ
َك ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبًيا  َعَلْيَك َح�ِشيًبا}) 17({َوَكَفى ِبَربرِّ
ِبَنا  َوَكَفى   }) َوِكياًل})19  َك  ِبَربرِّ {َوَكَفى   )18 َب�ِشًيا}) 

َك َهاِدًيا  َوَن�ِشًي}) 21(   َحا�ِشِبنَي }) 20({َوَكَفـــى ِبَربرِّ
 ِ ِباللنَّ َكَفى   })22 َخِبًيا})  ِعَباِدِه  ِبُذُنوِب  ِبِه  {َوَكَفى 
َبْيِني  �َشِهيًدا  ِبِه  َكَفى   })23  ({ �َشِهيًدا  َوَبْيَنُكْم  َبْيِني 

َوَبْيَنُكْم})24( .

      اأـ �ضيغة املا�ضي)كفى(

ا بعد:       الُم على ر�شوِل الل ، وعلى اآلِه و�َشْحِبِه و�شلم،اأَمنَّ الُة وال�شنَّ احلمُد لِل وال�شنَّ
 فقد حتدثت الدرا�شات النحوية عن الفعل من زوايا عدة منها:الفعل وعالماته،ومتييزه عن ال�شم واحلرف،والتعدي 
واللزوم،واجلمود وال�شتقاق،والتمام والنق�شان،وتقدمي ال�شم املرفوع عليه، مع و�شع �شوابط ومعايي يف هذه 
ا ا�شتوقَف الباحث الفعل كفى ودلللته يف �شياق الكالم،وزيادة الباء  الق�شايا اإِل اأَننَّ بع�َض الأَفعال تخرج عنها، وممنَّ
يف بع�ض ا�شتعمالته يف الفعل املا�شي خا�شة،كقوله تعاىل: {َوَكَفى ِبالّلِ َح�ِشيًبا}) 1(،وحكم هذه الزيادة،وفاعل 
كفى بني الإِظهار اأَو ال�شتتار،واإِعراب ال�شم املن�شوب ....كلُّ ذلك َحثنَّ الباحَث على َجْمِع ما تناثَر من كتب الننَّحو 
واإِعراب القراآن والتف�شي اإِىل جانب كتب اللغة واملعاجم،كي يعطَي �شورًة للقارِئ الكرمِي عن هذا الفعل وِدلللته 

يف القراآن الكرمي خا�شًة.
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.)25 ({  ُ اللنَّ َف�َشَيْكِفيَكُهُم   }•
ِمَن  اآََلٍف  ِبَثاَلَثِة  ُكْم  َربُّ ُكْم  دنَّ ُيِ اأَْن  َيْكِفَيُكْم  اأََلْن   }•

امْلاََلِئَكِة ُمْنَزِلنَي})26 (.
ُيْتَلى  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  اأَْنَزْلَنا  ا  اأَننَّ َيْكِفِهْم  •{اأََوَلْ 

َعَلْيِهْم})27 (.
ُه َعَلى ُكلرِّ �َشْيٍء �َشِهيٌد}) 28(. َك اأَننَّ  •{ اأََوَلْ َيْكِف ِبَربرِّ

ا الفعُل امل�شارع فقد جاء على ال�شور الآتية: اأَمنَّ
املفعول)م�شدر  بالباء+  املقرتن  الفاعل   + الفعل 

املوؤَول(.
ُه َعَلى ُكلرِّ �َشْيٍء �َشِهيٌدا } )29 (. َك اأَننَّ {  اأََوَلْ َيْكِف ِبَربرِّ

    ـ الفعل+املفعول ) �شمي مت�شل(+ الفاعل) م�شدر 
موؤَول(.

ا اأَْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ُيْتَلى َعَلْيِهم})30(.  {اأََوَلْ َيْكِفِهْم اأَننَّ
   ـ  الفعل+املفعولن) �شميان مت�شالن(+الفاعل)ا�شم 

.)31 ({ ظاهر(. {َف�َشَيْكِفيَكُهُم اللنَّ

املن�شوب.
          {َوَكَفى ِبِه ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبًيا} ) 36(.

ًة  مرنَّ جاءت  فقد  من)كفى(  الفاعل  ا�شِم  �شيغُة  ا  اأَمنَّ
واحدًة،فعِملْت عمَل الفعِل املبني للَمعلوم املتعدي: 

ُ ِبَكاٍف َعْبَدُه}فـ"عبَده" مفعوٌل به. { اأََلْي�َض اللنَّ

    ب ـ �ضيغة امل�ضارع:وردت على اأَربعة 
اأَ�ضكال:

     ج ـ جاءت على �ضيغة ا�ضم الفاعل:
ا�شتعرا�ِض  من   .)32  ({ َعْبَدُه  ِبَكاٍف   ُ اللنَّ اأََلْي�َض   }     

الآيات املتقدمة جند ما ياأتي: 
   ينق�شم الفعل املا�شي)كفى(اإىِل ال�شور الآتية: 

       ـ كفى + الفاعل جمرد من الباء+ مفعولن.
ُ امْلُوؤِْمِننَي اْلِقَتاَل } ) 33(. { َوَكَفى اللنَّ

النكرة  ال�شم   + بالباء   املقرتن  الفاعل   + كفى  ـ    
املن�شوب.

ِ َح�ِشيًبا} )34 (.        مثل : {َوَكَفى ِباللنَّ
 ـ   كفى +�شمي الرفع املقرتن بالباء + ال�شم النكرة 

املن�شوب.
           َ{َكَفى ِبَنا َحا�ِشِبني} )35 (. 

  ـ  كفى+�شمي الن�شب املقرتن بالباء + ال�شم النكرة 

ا �ضبق:      ن�ضتنتج ممَّ
اأَكرَث �شيِغ الفعل )كفى( ا�شتعماًل يف القراآن  اأَننَّ  1ـ   

هي الفعل املا�شي. 
  2ـ اأَننَّ الفاعَل مع كفى يف �شيغة املا�شي يكون اأَكرث 
فيما  الباحُث  بالباء،و�شيتحدُث  مقرتًنا  ا�شتعماله 
بعد عن حكم هذا القرتان،ول يرد الفاعل مع الفعِل 
َيْكِف  واحدًة:{اأََوَلْ  ًة  مرنَّ اإِل  بالباء  مقرتًنا  امل�شارِع 

ُه َعَلى ُكلرِّ �َشْيٍء �َشِهيد}) 37(. َك اأَننَّ ِبَربرِّ
اإِذا اقرتَن الفاعُل بالباء  3ـ ل يرد املفعول به ظاهًرا 
يف الفعل املا�شي)كفى(،و�شيتحدُث الباحُث فيما بعد 

عن حكم الفعل )كفى(بني التعدي واللزوم. 
اإِذا اقرتن الفاعُل بالباء،اأَو ب�شمي الننَّ�شب جاء  4ـ   
بعدهما ا�شٌم من�شوٌب ،اأَعربه النحاة متييًزا اأَو حاًل.

ال�شُم  جاء  الق�شيَة،وقد  هذه  الباحُث  و�شيف�شُل 
املن�شوُب مفرًدا اإِل يف حالٍة واحدٍة جاء  َجْمًعا{َوَكَفى 

ِبَنا َحا�ِشِبنَي}) 38(.
  5ـ تعددت �شوُر كلٍّ من الفاعل واملفعول من ال�شم 

اهر،وال�شمي،وامل�شدر املوؤول. الظنَّ

    هل الفعل "كفى" فعٌل متعٍد اأَوالزم؟ 
()كفى(  الفعل)39  اأَننَّ  الباحُث  وجد  بياُنه  �شبق  ا  ممنَّ
الن�شب  �شمِي  اقرتاُن  �شلح  متعدًيا،ولهذا  يكون 
مفعوًل  ين�شب  هل  نف�شه  يطرح  الذي   به،وال�شوؤال 

اأَو مفعولني؟
يكون  قد  املفعول  اأَننَّ  وجدت  �شبق  ما  خالل  من      
كفى  املفعول مع   اأَننَّ  راأيت  اأَو حمذوًفا،وقد  مذكوًرا 
التي مبعنى ح�شب)40 (يكون حمذوًفا،وهذا ما ينطبق 
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"وزاد متعد اإىل اثنني فاإذا بنى على افتعل تعدى اإىل 
واحٍد")55 (.

     و�شيغُة الفعل الالزم من)كفى( ل ترْد يف القراآن 
الكرمي،كما بينَّنُت اآنًفا. 

فعاًل  "كفى"  كون  على  اأَي�ًشا  يدل  ا  وممنَّ
مبعنى"كفى"  فعٍل  ا�شَم  "َقْد"تكوَن  اأَننَّ متعدًيا 
"كما  ِدْرَهٌم  َزْيًدا  فيها:"قْد  اأَو"يكفي"،فيقاُل 
ِدْرهٌم"،"قْدين، بالنون،ِدْرهٌم"،كما  ُيقال:"يكفي زيدًا 

يقال:"يكفيني درهٌم" )56 (

َعَلْيَك  اْلَيْوَم  ِبَنْف�ِشَك  َكَفى  املا�شي،مثل:{  �شيغة  على 
النحاة  قدره  حمذوف،وقد  َح�ِشيًبا})41(،فاملفعول 
ما  واحد،وهذا  مفعول  ه  مت�شاًل،اأَْي:اأَننَّ �شمًيا 
اإىل  متعدية  هنا  قال:"وكفى  حيان،حيث  اأَبو  حه  رجنَّ

واحد،وهو حمذوف،التقدير:وكفاكم الل ح�شيًبا") 42(.
تن�شب  ها  مبعنى"وقى"فاإِننَّ كفى  كانت  واإِذا   

ُ امْلُوؤِْمِننَي اْلِقَتاَل})43(    مفعولني،مثل: {َوَكَفى اللنَّ
ف�شيكفيك  " : ْي اأَ ، )4 4 ( { ُ للنَّ َف�َشَيْكِفيَكُهُما }

)46( امْلُ�ْشَتْهِزئني}  َكَفْيَناَك  ا  �شقاقهم")45(،و{اإِننَّ
فـ"امل�شتهزئني"مفعول به ثان.

)كفى(يف  والعكربيُّ  الأَ�شبهاين  من  كلٌّ  عدنَّ  وقد      
مفعولني،  تن�شُب  ها  َح�ِشيًبا})47(اأَننَّ  ِ ِباللنَّ مثل{َوَكَفى 
املحذوف،والباء  املفعول  الأَ�شبهاين:"فالكاف  قال 
َف�َشَيْكِفيَكُهُم             } : له كقو ، لل ا ) كفى ( عل فا و ، ة د يا ز
ُ} )48 (فـ)كفى( يتعدى اإىِل مفعولني،والتقدير:كفاَك  اللنَّ
التمييز  على  واأَذاهم،و)ح�شيًبا(من�شوٌب  �َشهم  اللُ 
الفعَل  اأَننَّ  الباحُث  وي�شتنتُج    .) احلال")49  على  اأَو 
املطاوعَة  اأَفاَد  اإِذا  ا  منَّ فح�شْب،اأَ متعدًيا  ياأْتي  كفى 
فاْعَتَزل"،و"َرَدْدُته  لزًما،يقال:"َعَزْلُته  فيكوُن 
يُته  َفَتَك�ش"و"َع�شنَّ ُته  :َك�َشْ فاْعَتدنَّ و"َعَدْدُته   ،" فاْرَتدنَّ
عن  الزنَّخم�شي  فتغذنَّى،وقال  يته  ى"،و"َغذنَّ فتع�شنَّ
املطاوعِة،  يف  انفعل  ي�شارك  الوزن:"وافتعل  هذا 
فا�شتوى،ويقاُل:اأنغم  و�شويته   ، َفاْغَتمنَّ كقولك:َغَمْمُته 
نحو:اجتوزوا  تفاعل  مبعنى  وان�شوى.ويكون 
اذبح  نحو  التخاذ  والتقوا،ومبعنى  واخت�شموا 
َبْعَد  َكَفُروْا  النَِّذيَن  اإِننَّ  القراآن:{  من  ....")50(،ومثلُه 
 )51 َتْوَبُتُهم})  ُتْقَبَل  لنَّن  ُكْفرًا  اْزَداُدوْا  ُثمنَّ  اإَِياِنِهْم 
اأعربه  هنا،و"كفًرا"متييز،كما  لزٌم  ،فـ" ازداد"فعٌل 
ين�شب  الذي  زاد  للفعل  خالًفا  القراآن)52(  معربو 
وا  َو�َشدُّ َكَفُروا  تعاىل:{النَِّذيَن  قوله  مفعولني،نحو 
َكاُنوا  ا  مِبَ اْلَعَذاِب  َفْوَق  َعَذاًبا  ِزْدَناُهْم   ِ اللنَّ �َشِبيِل  َعْن 
العكربي  ثاٍن،اإِل  به  ُيْف�ِشُدوَن})53(فـ"عذاًبا"مفعول 
 )54 ِت�ْشعًا})  َواْزَداُدوا  تعاىل:{  قوله  عند  قال  الذي 

    فاعل كفى:
      اخُتلف يف فاعل مثل: { َوَكَفى ِبالّلِ َن�ِشيًا }) 57( 

على قولني: 
 الأَول:هو الل،وهذا ما عليه اجلمهوُر منهم:�شيبويه)58(

والفراء) 59(والرماين)60 (،واأَبو علي الفار�شي) 61(وابن 
ع�شفـور)62(والزخم�شي)63(و�شدرالأَفا�شل)64(وابن 
وابن  واجَلْندي)67(   )66 الـربيع)  اأَبي  65(وابن  مالك) 
ه�شام)71  (وابن  حيان)69(واملرادي)70  ال�شايغ)68(واأَبو 

(وابن جماعة) 72(.

ه  بالفاعل؛لأَننَّ الباء  باقرتان  ذلك  على  وا�شتدلوا      
بالفاعل،ُثمنَّ  الفعُل  يت�شل  كان  الل،  كفى  قيَل:  لو   "
لي�شت  الل  من  الكفايَة  باأننَّ  "الباء"اإِيذاًنا  زيدت  هنا 
كالكفاية من غيه يف الرتبة،وِعَظِم املنزلة ")73 (. القول 
الثاين:فاعل"كفى"�شمي يعود على الكتفاء،اأي كفى 
م�شترت،تقديره  بنف�شك،فالفاعل  الكتفاء  اأي  هو 
هو؛لأَننَّ "كفى مبعنى الأَمر"اكتِف"وهذا ما ن�شبه ابُن 

جاج يف اأَحِد قوليه،  ه�شام اإِىل الزنَّ
القراآنية  الآيات  اإِعراب  74(عند  جاج)  الزنَّ ذكر  فقد 
ِ �َشِهيًدا } ، املتعلقة بـ"كفى"، قال تعاىل:{ َوَكَفى ِباللنَّ

اللُ  ،املعنى:كفى  موؤكدٌة  جاج:"الباُء  الزنَّ قال   
ه �شادق)75 (وقال يف مو�شع  �شهيًدا،اأَي:الل جل وعزنَّ اأَننَّ
موؤكدة،  دخلت  �شهيًدا،والباء  الل  كفى  اآخر"معناه 
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تعاىل:     قوله  �شهادته)76(،وعند  يف  بالل  املعنى:اكتفوا 
الباء  جاُج:"ودخلت  الزنَّ َحا�ِشِبنَي}،قال  ِبَنا  {َوَكَفى 
اكتفوا  الأَمر،معناه  معنى  يف  خرب  كفى؛لأَننَّه  يف 
ابُن  الراأْي   هذا  وفق  �شار  ن  ح�شيًبا")77(وممنَّ بالل 

ال�شاج)78(، وابُن عطية)79 (. 
فاعله   يكوَن  اأَْن  "وهو  راأَيهم  املراديُّ  ح  و�شنَّ وقد 
�شمي امل�شدر املفهوم من كفى،اأَي كفى هو الكتفاء 
"باأننَّ  عليه  ُردنَّ  القوَل  هذا  اأَننَّ  املراديُّ  بنينَّ  "وقد 
اإِل  به  تتعلق  ما  اللفظ  يف  لها  لي�ض  هذا  على  الباَء 

ال�شمي،وامل�شـدر ل يعمل م�شمًرا " 
اإِعمالِه  جواِز  ذهب"اإِىل  بع�َشهم  اأَننَّ  وبنينَّ    
يف  ُيعمَل  اأَْن  الكوفيني،واأَجــاَز  مذهُب  ُم�شمًرا،وهو 

املجرور،وُحكي عن الفار�شي")80(.
قال ابن ه�شام:"وقولك �شي بزيد قال ابن در�شتويه 
ندي النائب �شمي   امل�شدر ل  وال�شهيلي وتلميذه الرُّ

ه ل يْتبُع على املحلرِّ بالرفع")81 (. املجرور؛ لأَننَّ
اأَننَّ الباَء زائدٌة، دخلت      وخال�شُة الأَمر يف امل�شاألة 
على فاعل كفى،قال اأَبو حيان،عند قوله تعاىل:{ اْقَراأْ 
"قاَل  َح�ِشيًبا})82(:  َعَلْيَك  اْلَيْوَم  ِبَنْف�ِشَك  َكَفى  ِكَتاَبَك 
}فاعل{كفى})83(  وغُيه.و{بنف�شك  ي  الزنَّخم�شنَّ

انتهى.وهذا مذهب اجلمهور…     
وقيل:فاعل{كفى}�شمي يعود على الكتفاء،اأْي:كفى 

هو،اأْي:الكتفاءبنف�شك.وقيل:
{كفى}ا�شم فعل مبعنى اكتف،والفاعل م�شمر يعوُد 
الباء  تكون  ل  القولني  هذين  املُخاطب،وعلى  على 

زائدًة " )84(
   �ضـور فاعل الفعل "كفى" 

اقرتن  كفى  مع  الفاعَل  اأَننَّ  الباحُث  وجَد  �شبق  ا  ممنَّ  
بالباء،وهو ا�شٌم ظاهٌر،وقد جاَء م�شدًرا ُموؤَوًل دوَن 
اأَْنَزْلَنا  ا  اأَننَّ َيْكِفِهْم  تعاىل:{اأََوَلْ  بالباء،كقوله  اقرتاِنه 
يف  املوؤول  (فامل�شدر   85({ َعَلْيِهْم  ُيْتَلى   اْلِكَتاَب  َعَلْيَك 

حمل رفع فاعل)86 (،وكقول املتنبي) 87(: 

َكفى ِبَك داًء اأَن َترى املَوَت �شاِفيا      
                                    َوَح�شُب املَنايا اأَن َيُكــننَّ اأَماِنيا

معنى  كان  الباء،�شواًء  من  جمرًدا  الفاعُل  جاء  وقد   
كفى "ح�شب" اأَو وقى،فمن الأَول قول �ُشحيم عبد 

بني احل�شحا�ض) 88(: 
زَت غـاديا   ْع اإْن جتهنَّ     ُعميَة ودرِّ

يُب والإ�شالُم للمرِء ناِهًيا                            كَفى ال�شنَّ
89(،وقال  اْلِقَتاَل })  امْلُوؤِْمِننَي   ُ اللنَّ الثاين:{َوَكَفى  ومن 

جرير)90 (:
َقتنا         اإِذا َبع�ُض ال�ِشننَي َتَعــرنَّ

                                    َكفى الأَيتــاَم َفْقــَد اأَبي الَيتيِم
  واإذا كان اخلالف عند النحاة على الفاعل واملفعول يف 
الآيات التي فيها "كفى" التي اقرتنت الباء يف ال�شم 
قول  يف  كفى  فاعل  يف  اختلفوا  فاإنهم  بعدها،  الواقع 

ال�شاعر)91 (: 
فَكفى ِبنا َف�شاًل َعلى َمن َغِينا      

ــٍد اإِّيــانا منَّ                                           ُحبُّ الَنِبــيرِّ حُمَ
كفى  مفعول  يف  الباَء:"ِزيدت  اإننَّ  ه�شام  ابُن  قال     

ا هي يف البيت زائدٌة،  املتعدية لواحٍد "و"قيل:اإِننَّ
جني  ابُن  َح  رجنَّ ا�شتمال")92(،وقد  و"حب"بدل 
الفاعلية،وَعدنَّ دخوَل الباء على املفعول به من ال�شذوذ؛ 
ابُن  بنينَّ  ")93(.وقد  الفاعل  على  "تدخل  الباَء  لأَننَّ 
مفعوِله  اأَو  كفى  فاعـِل  مع  الكاف  زيادَة  اأَننَّ  ُع�شفور 
قيا�شيٌة،وعلل ذلك:" لكرثة وجود ذلك يف كالمهم،وما 
على  فيه  فزيادُتها   ، زائدٌة  فيه  البـاء  ا  ممنَّ ذلك  عدا 
من  الُب�شوي:"والباء  وقال    .)94  (  "... قيا�ٍض  غِي 
لواحد،ومنه  املتعدية  "كفى"  مفعول  "بنا"زائدٌة،يف 
�َشِمَع  ما  بكلرِّ  َث  ُيحدرِّ اأْن  كذًبا  باملرِء  احلديث:" كفى 
النبي":فاعٌل،اأْي:يكفي  ")95 (.و"ف�شاًل":حال.و"ُحبُّ 

بنا حبُّ النبي كوُنه ف�شاًل عظيًما") 96(.
ه  اأَننَّ ن�شُب"ف�شاًل"على  ي�شحُّ  ماميني:"ول  الدنَّ قال   

مفعوٌل ثاٍن لـ"كفى" لف�شاد املعنى")97 (.
 وقال منتجب الدين عند قوله تعاىل:{َوَكَفى ِبِه ِبُذُنوِب 
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 ، باأَحوالهم  خبًيا  هو  98("اأَْي:كفاك  ِعَباِدِه َخِبًيا}) 
منهم،فاملفعوُل  ي�شدُر  باأَحوالهم،ومبا  اأَْي:عاملًا 

حمذوٌف،والباء مزيدٌة") 99(.
 حكم اقرتان الباء يف فاعل "كفى": 

"كفى"  فاعل  يف  الباِء  اقرتاَن  اأَننَّ  �شبق  فيما  راأَينا 
واجًبا،قال  اأكرثي،ولي�ض  مبعنى"ح�شب"  التي 
يف  النفي  يف  فتزاُد  الباُء  ا  احلاجب)100(:"واأَمنَّ ابُن 
غيه  يف  "قيا�ًشا،وتزاُد  بقائٍم  زيد  مثل:"ما  يف  اخلرب 
بزيٍد"  "و"وح�شبك  زيٌد  �شماًعا،كقولك:"بح�شبك 
�َشِهيدًا})102(،وذكر    ِ ِباللنَّ َوَكَفى  ،وقوله:{   )101(

فعل  يف  زائدٌة  هي  زائدة،كما  الباَء  اأَننَّ  الزنَّخم�شي 
ه�شام:"فزيدت  ابُن  به()103(،وقال  التعجب)افعل 
كـ  به  املفعول  �شورة  على  لي�شَي  الفاعل؛  يف  الباء 
بخالفهــا  التزمت  بزيد(،ولذلك  "بزيد)اأَي:اأَح�شْن 
ِ �َشِهيدًا})104(فيجوز تركها كقوله)105 (: يف:{ َوَكَفى ِباللنَّ

ْزَت َغاِديا       هنَّ ْع اإِْن جَتَ ُعَمَيَة َودرِّ
ْيُب والإ�ْشالُم للمرِء َناِهَيا"" )106(                     َكَفى ال�شنَّ

التعجب جاء على  الباء يف �شيغة  اأَْي:اإِننَّ اقرتان       
عن  مثل  …)107(متاًما  "كفى"  مع  خالًفا  الوجوب 
من  لفًظا  اأُ�شقطا  وجوًبا،واإْن  يعمالن  حيث  وعلى 
اجلملة،قال �شيبويه :" ولي�شت عن وعلى … مبنزلة 
الباء يف قوله : { َوَكَفى ِبالّلِ �َشِهيدًا }،ولي�ض بزيد؛لأَننَّ 
عن وعلى ل يفعل بها ذاك ول مِبن يف الواجب ")108(.
�شي:" اإِننَّ الباَء ُتزاُد قيا�ًشا "يف كلرِّ مرفوٍع،  وقال الرنَّ

يف كلرِّ ما هو فاعٌل لـ "كفى" وت�شفاته…") 109(. 
التوكيد،وهي مهمة احلروف  لغر�ض  الزيادة  وتاأتي 
ل النُّحاة هذه امل�شاأَلة ل ت�شمح هذه  الزائدة،وقد ف�شنَّ
زيادتها،  وموا�شع  احلروف  هذه  بعر�ض  العجالة 
اأَعر�ض  اأَننَّ  بدنَّ  ل  هذا  مظانرِّها،ومع  يف  اإِليها  فليجْع 

نوع الباء التي اقرتنت مع فاعل كفى: 
الذي ذكره جمهوُر  التوكيد)110(هذا  تفيد  زائدة  1ـ    
مزيدة  الباء  الل،ولكن  بالل،اأَي:كفى  النحاة،فكفى 
�شيبويه:")باء  اأَي�ًشا  �شماها  للتوكيد)111(،وقد 

زيد  قولك:ما  وذلك  التوكيد؛  يف  مبنزلتها  الإِ�شافة( 
حيث  ًدا  موؤكرِّ يكوَن  اأَْن  بذاهٍب،اأَراَد  ول�شت  مبنطلٍق، 
بال�شيب"لو  هاَب،وكذلك:"كفى  والذنَّ النطالَق  نفى 
بني  عبُد  اعُر  ال�شنَّ الكالُم،وقاَل  ا�شتقاَم  الباَء  اأَلقى 

احل�شا�ض : 
ْزَت َغاِديا     هنَّ ْع اإِْن جَتَ ُعَمَيَة َودرِّ

ْيُب والإ�ْشالُم للمرِء َناِهَيا ")112 (.                    َكَفى ال�شنَّ
يفيُد  ه  اأَننَّ الزيادة:"  مفهوم  لُوبني  ال�شنَّ  َ ف�شنَّ وقد    
بدخولها ما يفيد بخروجها،وال�شيء اإذا كان دخولــه 

ه زائٌد") 113(.    كخروجه يقاُل:اإننَّ
املحذوُف،واأَننَّ  هو  كفى  فاعَل  جاُج)114(اأَننَّ  الزنَّ راأَى  2ـ 
�ش  الأَمر،اأَْي:اكتفوا،وهذا  معنى  تت�شمُن  كفى 
علًة  جاء  دخوَلها  اأَننَّ  ال�شم،اأَْي  على  الباء  دخول 
ها  اأَننَّ جاج ي�شعُر  لَت�شُمِن معنى كفى اكتف،وكالُم الزنَّ
الآياِت  ملعنى  ا�شتعر�ُشنا  يفيده  ما  مزيدة،وهذا  غُي 
ـ  عنها  القول  الباء،ويكن  بها  اقرتنْت  التي  ال�شابقِة 
هــو  الذي  الإِل�شاَق  تفيـُد  ها  ـ:اإِننَّ الراأْيرِّ  هذا  على  بناًء 
ا يح�شن  اأَ�شُل معنى الباء)115(، قال الرازي:"وذلك اإِننَّ
والتاأثي،ولو  وبني  بينه  وا�شطة  ل  الذي  املوؤثر  يف 
لهذه  فاعاًل  تعاىل  كونه  على  ذلك  الل،دلنَّ  قيل:كفى 
اأَو بغي  ه يفعل بوا�شطة  اأَننَّ الكفاية،ولكْن ل يدل ذلك 
ه يفعل بغي  وا�شطٍة،فاإِذا ذكرت حرَف الباء دلنَّ على اأَننَّ
املطلوب  هذا  بتح�شيِل  ُل  يتكفنَّ تعاىل  هو  بل  وا�شطة 
ابتداًء من غي وا�شطة اأَحٍد") 116(،واإِىل مثله اأَ�شار عبد 
القاهر اجلرجاين)117 (.  ويرتتُب على كونها لالإل�شاق 
اأَننَّ معنى الإِل�شاق  لوبني  َ ال�شنَّ ها ل ت�شقط،وقد بنينَّ اأَننَّ
الإِ�شافة،اأَْي   "ي�شيف الفعل اإىل ما كان ل ين�شاُف 
اإليه لول هي، مثاله:خا�َض برجله املاَء ") 118(. وعلى 
هذا العتبار ا�شطرب َمْن اأَعربها على  هذه اجلهة يف 
اإِعراب ال�شم الذي يليها:قال اأَبو حيان:"وقيل:الفاعل 
م�شمر وهو �شمي الكتفاء،اأَْي:كفى هو،اأَْي الكتفاء 
مو�شع  يف  بالل  بزائدة،فيكون  لي�شت  بالل،والباء 
ن�شب") 119(،وهذا الذي نقله اأَبو حيان عن غيه ن�ض 
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ه"مفعول  عليه  العكربي)120(واملنتجب الهمداين)121(اأَننَّ
به ". 

جهة  من  جاءت  ـ  اأَعلم  والل  ـ  اخلالف  وجهُة      
"اأَح�شْن  مثل  يف  التنَّعجِب  �شيغَة  اأَننَّ  قيا�شية،هي 
كالم  به  ح�شبك  ال�شاج:"قولك  ابن  بزيٍد"،قال 
اأَو  الأمر  معنى  وفيه  به،  تقوُل:كفايتك  كما  �شحيٌح، 
ا  122(:اإِننَّ �شيبويه)  قال  بالل(  التعجب،وقولهم:) كفى 
هو كفى اللُ، والباء زائدة، والقيا�ض ُيوجُب اأَْن يكوَن 
لدللة  امل�شدَر؛  بالل،فحذف  كفايتي  اأْويُل:كفى  التنَّ

الفعل عليه ،وهذا يف العربية موجوٌد")123 (.
     وذهب اأَبو علي الفار�شي)124 (وابن جني)125( ومكي 
لفُظ  اللفَظ  127(اإِىل"اأَننَّ  عطية)  طالب)126(وابن  اأَبي  بن 
فيه  عملت  وما  اخلرِب،والباُء  معنى  الأَمر،واملعنى 
{كفى  كقولك:  الفعل،  فاعل  ها  رفع؛لأَننَّ مو�شع  يف 

بالل}")128 (. 
الزجاج)129(  اإِ�شحاق  اأَبو  اخلبنَّاز:"وذهَب  ابُن  قال     
اأَمٌر  ه  اأََننَّ اإىِل  املتاأَخرين  130(من  ،وبه قال الزخم�شي) 
ها  باأَننَّ �شيٌح،فالباء وما عملت فيه يف مو�شع ن�شب 
الباء يف  زيادة  د  الزخم�شي حدنَّ ولكننَّ  مفعوٌل")131(. 
َوَكَفى   } تعاىل:  كقوله  املرفوع  الآيات)132(:"يف  مثل 
اأَبو حيان:"وزيادتها يف  �َشِهيدًا })133( ،وقال  ِبالّلِ    

فاعل " كفى" اأَو "يكفي"مطردة") 134(. 
َ ابُن جنرِّي اأَننَّ اقرتان الباء اإِْن ل تكن مع       وقد بنينَّ
الفاعل،فقد تكوُن مع ما ي�شبه الفاعل،كما يف  {َوَكَفى 
َك َهاِديًا َوَن�ِشيًا})135(والباء يف{بربك} للتاأكيد  ِبَربرِّ
على الأمر؛اإِذ املعنى اكتف، ومنه قــول ال�شاعر) 136(: 

لِيهم     اإِذا لقْيِت َقْوًما َفا�ْشاأَ
�شاِحِبهم َخِبًيا                                       َكفى قوًما ِبِ

خبًيا  بقوم  ومعناه:كفى  املقلوب  من  "وهذا 
اأَْن  ال�شاحب،ومو�شعها  يف  الباء  �شاحبهم،فجعل 

تكوَن  يف قوم؛ اإذ هم الفاعلون يف املعنى")137 (. 
ل  ه  اأَننَّ اأَ�شلية  الباء  كون  على  الزخم�شي  وردنَّ    
بزيد"  التعجب"اأَكرْم  فعل  يف  كما  اإِ�شقاُطها  يجوُز 

"فقيل:اأ�شله:اأَكرَم  بزيٍد  "اأكرْم  ا  قال:"واأَمنَّ   ،
البعي"،اأي:�شار  كرم،كـ"اأغد  ذا  زيٌد،اأْي:�شار 
معناه  ما  الأَمر  لفظ  على  اأُخرج  ه  اأَننَّ 138(اإل  غدة)  ذا 
اأُخرج على لفظ اخلرب ما معناه الدعاء يف  اخلرب،كما 
بالل}،ويف  كفى  يف:{  مثلها  الل،والباء  قولهم:رحمه 
ها مزيدًة،ومثلنَّ  هذا �شٌب من التنَّع�شف")139(؛لذا عدنَّ
الباء  ورود  موا�شع  عن  احلديث  عند  بالآية 
له  يقت�شي  ل  الزائَد  احلرَف  اأَننَّ  مزيدة)140(،ومعلوٌم 

متعلق) 141(.  
ما يرتتب على اقرتان الباء يف اال�ضم : 

اقرتاَن  اأَننَّ  الباحُث  وجد  ال�شابقة  الآيات  خالل  من 
ا�شرتطه  مِلَا  خالًفا  باأَل  ِف  املعرنَّ ال�شم  مع  جاء  الباء 
بع�ُض النُّحاة من اأَننَّ �شحَة دخوِل حرف اجلر الزائد 
اأَْن يدخَل على ا�شٍم نكرٍة ُي�ْشَبُق بنفي اأَو ا�شتفهام)142( 

،نحو:{ َما َجاَءَنا ِمْن َب�ِشٍي َوَل َنِذير}) 143(.
خرق  الزائد  اجلر  حرِف  اقرتاَن  فاإِننَّ  هذا  فعلى 
جاءت  النحاة،وقد  بع�ُض  حدده  الذي  ال�شط  لهذا 
مقرتنة مع ال�شم املعرفة غي املقرتن باأل،"كفى بزيٍد 

وعمرٍو") 144(.
تاأْنيُث  ُيَتنُع  ه  بالباِء،فاإِننَّ املوؤنُث  اقرُتَن ال�شُم    واإِذا 
قوله  عند  حيان  اأَبو  بهند".وقال  الفعِل،كـ"كفت 
اأَْن تدخَل  القيا�ُض  "كان  ِبَنْف�ِشَك })145(  َكَفى  تعاىل:{ 
كفت  الرتكيب:  الفاعل،فكان  ِلتاأْنيث  التاأْنيِث؛  تاُء 
الفاعل،  يف  "ِمن"  زيادة  َمَع  ُتلحُق  كما  بنف�شك، 
ِمْن  َقْبَلُهْم  اآََمَنْت  تعاىل:{َما  موؤنًثا،كقوله  كاَن  اإِذا 
ِتيِهْم  َتاأْ َوَما  وقوله:{   )146 اأَْهَلْكَناَها})  َقْرَيٍة           
اإذا  كفى،  يف  التاأنيث  جاَء  نحفظه  اآََيٍة})147( ،ول  ِمْن 
كان الفاعل موؤنًثا جمرورًا بالباء…") 148(  واإِىل هذا  
الباء  مكان  اُء  الفرنَّ وقد خل�ض   .)149 ه�شام)  ابُن  ذهَب 

نحًوا وبالغة بقوله:
برّبك}  وَكَفى   } قوله  مْن  القراآن  فى  ما  وكلُّ   "
اأُلقيِت  اْلَيْوم}فلو  ِبَنْف�ِشَك  َكَفى  بالل}و{  {وكفى 

الباُء كان احلرُف مرفوًعا ،كما قال ال�شاعر) 150(:
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 وُيْخرِبُين عن َغائِب املَْرِء َهْدُيه    
ا َغينََّب املَْرُء خُمربا                                 كَفى الَهْدُي َعمنَّ

ا يجوُز دخوُل الَباِء فى املرفوع اإِذا كان ُيدح     واإِننَّ
به  ونهاَك  به  كفـاَك  تقول:  اأَننَّك  ترى  �َشاحُبه؛األ  به 
واأكِرم به رجاًل،وِبئ�ض به رجاًل،وِنعم به رجاًل،وطاَب 
ِبطعامك َطعاًما، وَجــاد بثوبك ثوًبا.ولو ل يكن َمْدًحا 
يقول:  الذى  اأَننَّ  ترى  اأَل  دخولها؛  يجز  ل  ذّما  اأَْو 
يقول:قام  اأَْن  له  يجوُز  ل  اأَخوك  قعد  اأَو  اأخوَك  قاَم 
ِباأَخيك ول َقَعد باأَخيك؛اإِلنَّ اأَْن ُيريَد: قام به غُيه وقَعد 

به")151(.
اقرتان الباء مع ال�ضمري:

راأَينا فيما �شبق اأَننَّ الباَء حلقت بال�شم الظاهر،نحو:
وقد  َب�ِشًيا})152(،  َخِبًيا  ِعَباِدِه  ِبُذُنوِب  {وكفى 
ِبَنا  َوَكَفى   } نحو:  فع  الــرنَّ ب�شمي  ملحقـًة  وردْت 
َحا�ِشِبنَي }) 153(،وب�شمي الن�شب)الهاء({َوَكَفى ِبِه 
اإِْثًما ُمِبيًنا})154({َوَكَفى ِبِه ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبًيا})155( 
قال �شيبويه:"ولي�شت عن وعلى ههنا مبنزلة الباء يف 
ِ �َشِهيدًا} ) 156(،ولي�ض بزيد؛لأَننَّ عن  قوله : { َكَفى ِباللنَّ

وعلى ل يفعل بها ذاك ول مبن يف الواجب ")157 (.  
وقال ابن عطية:"هذه الباء يعني يف {وكفى بربك َ} 

ا جتيء يف الأغلب يف مدح اأو ذم") 158( . اإِننَّ
الفعل كفى مبعنى  الوقاية مع       وقد اقرتنت نون 

اأَغنى،يف قول امرىء القي�ض) 159(:
َفَلو اأَننَّ ما اأَ�شعى ِلأَدنى َمعي�َشٍة      

                                   َكفاين َوَل اأَطلُب َقليٌل ِمَن املاِل
املال") 160(.  من  قليل  "اأَْي:اأَغناين 

اأَورده  ما  كفى  مع  الباء  زيادة  يف  القول  وخال�شُة 
لي�َض  ه  اأَننَّ ـ  ـ وفقك الل  �شاحُب هدايِة الطالب:"واعلم 
املراد باحلرف الزائِد عنَد النحويني اأَْن يكوَن مهماًل 
ذلك،بل  عن  منزٌه  �شبحانه  الل  كالُم  ؛اإِْذ  له  معنى  ل 
التوكيد  ملجرد  اإِل  يوؤَت  ل  الذي  هو  عنَدهم  ائُد  الزنَّ
والتقوية،ولهذا قال بع�ُض املحققني اإِننَّ احلرَف الزائد 
ه قيَل:كفى بالل  مبنزلة تكرير اجلملة التي هو فيها كاأَننَّ

�شهيًدا كفى بالل �شهيًدا")161 (.
اال�ضم املن�ضوب بني احلال والتمييز:

مع  املن�شوب  ال�شم  اإِعراب  ا�شتعرا�ض  خالل  من 
النُّحاَة  اأَننَّ  ،وجدت  املتقدمة  الآيات  يف  كفى،كما 
املن�شوُب  ال�شُم  ُيعرَب  اأَْن  اأَجازوا  القراآن  ومعربي 
162(،وقد جاء هذا الإِعراُب من  ا متييًزا)  ا حاًل واإِمنَّ اإِمنَّ

تعليل النحاة: 
فار�شا) 163(وما اأ�شبه  به  واأكرم  رجاًل  بزيد  "ح�شبك 
ذلك تقول:ح�شبك به من رجل واأكرم به من فار�ض ولل 
دره من �شاعر، واأنت ل تقول:ع�شون من درهم ، ول 
اأَننَّ الأوَل كان  اأفره منك من عبد فالف�شل بيَنهما  هو 
يلتب�ض فيه التمييز باحلال فاأُدخلت )ِمْن(؛ لتخل�شه 
للتمييز،اأَل َترى اأَننَّك لو قلت:اأَكِرْم به فار�ًشا،وح�شبك 
اإِذا  احلال،وكذلك  هذه  يف  تعني  اأَْن  جلاز  خطيًبا  به 
جاز  رجل  من  �شبت  رجاًل،وكم  �شبت  قلَت:كم 
قلت:كم  مميُزها،فاإْن  عنها  يرتاخى  قد  كم  ذلك؛لأننَّ 
اأردت كم مرة �شبت  ال�شامع  يدر  �شبت رجال ل 
اأم كم �شبت من رجل فدخول من قد  رجال واحدا 

اأزال ال�شك.
)164 ِطْفاًل})  ُنْخِرُجُكْم  تعاىل:{ُثمنَّ  الل  قول  يف  وقال    

َنْف�شًا})165 (اإِننَّ  ِمْنُه  َعْن �َشْيٍء  َلُكْم  َفاإِْن ِطْبَ  وقوله:{ 
التمييز اإذا ل ي�شم عددا معلوًما كالع�شين والثالثني 
جاز تبيينه بالواحد؛ للدرِّللة على اجلن�ض، وباجلميع 

اإذا وقع الإلبا�ض ول اإلبا�ض يف هذا املو�شع لقوله:
{ َفاإِْن ِطْبَ َلُكْم }وقوله:{ُثمنَّ ُنْخِرُجُكْم }،وقال:وقد 
اإذا  احلال  اأَننَّ  اإِلنَّ  اأَح�شُن  حال،وهذا  قوم:طفاًل  قال 
اأَننَّ امل�شدَر  التمييز لزمها ما لزمه،كما  وقعت موقع 
تقول:"جاء  نكرًة،  اإِل  يكن  ل  احلال  موقع  وقع  اإِذا 
زيٌد َم�ْشًيا"، فهو م�شدٌر، ومعناه:ما�شًيا ،وهذا كقوله 
ه يف هذه احلال ")167 (.  تعاىل:{َياأِْتيَنَك  �َشْعيًا}) 166(؛لأَننَّ
اكتفوا  القراآن  معربي  بع�َض  فاإِننَّ  هذا  ومع     
اأَعربها  "كفى"  مع  ،فـ"�شهيًد"ا  واحٍد  باإِعراب 
مع  الأَخرى  الآيات  يف  متييًزا)168(،وكذا  جاج  الزنَّ
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تبني  ،ول  الل  قلت:كفى  اإِذا  ك  لأَننَّ ذلك:"  كفى،وعلل 
تعاىل:{ قوله  عنَد  ا  ُمبهًما")169(اأَمنَّ كنَت  �شيٍء  اأَيرِّ  يف 

من�شوٌب  َحا�ِشِبني})170(،فقال:"وحا�شبني  ِبَنا  َوَكَفى 
بن  مكي  اأَجاز  احلال")171(وقد  التمييز،وعلى  على 
اأَو  تف�شي  على  ا  اإِمنَّ مو�شع  يف  الوجهني  طالب  اأَبي 
التف�شي")173  اآخر"ن�شب على  احلال)172(ويف مو�شع 
التمييز؛  رجح  الأَمرين،لكننَّه  حيان  اأَبو  (،واأَجاز 

ل�شحة دخول "ِمن " عليه) 174(. 
النَّذي  املن�شوَب  ال�شَم  اأَننَّ  جند  تقدم  ما  خالل  من   
امل�شارع  الفعل  مَع  ياأِت  ل  متييًزا  اأَو  حاًل  ُيعرُب 
)يكفي(،وما ن�شب معه فهو مفعوٌل به فح�شب،وكاأننَّ 
ات�شاله  من  املجرد  املا�شي  مع  يكون  اإِتيانه 
بال�شمائر،وقد ا�شتعر�ض الباحث من خالل ما توفَر 
ما عنده من الن�شو�ض ال�شعرية من ع�ش الحتجاج 
وغيها فلم يعرث على ن�ض ورد فيه ا�شم من�شوٌب مع 

ه حاٌل اأَو متييز.  )يكفي( على اأَننَّ
ل  التمييز  على  تن�شب  التي  الأ�شماَء  اأننَّ  "اعلم 
الذي  الأَجنا�ض")175(،وهو  تدلُّ على  اإِل نكرات  تكون 
ر�شي  منع  وقد   .) "عليه")176  "من  دخول  ي�شلح" 
الن�شبة(  التمييز)متييز  النوع من  الدين يف مثل هذا 
دخول مْن  عليه بقوله:"وقد َتكلَف َبع�ُشهم يف تقدير 
"ِمْن"يف جميع التمييز عن الن�شبة،نحو:طاَب زيٌد داًرا 

وعلًما،ولي�ض بوجه") 177(.
ال�شم  اأَننَّ  الباحُث  وجد  املتقدمة  الن�شو�ض  ومن    
يف  اجلمع  �شيغة  يف  م�شتًقا،وجاء  هنا  جاء  املن�شوب 
جائٌز  178(،وهذا  َحا�ِشِبنَي})  ِبَنا  واحدة:{َوَكَفى  اآية 
كان  عدًدا  املميُز  كاَن  علي:"اإِذا  اأَبو  النحاة،قال  عند 
املميز واحًدا،واإْن ل يكن عدًدا،فاإْن �شئت جعلت املميز 
واحًدا،واإْن �شئت جعلته جمًعا،على كال القولني جاء 
179(وقال   ({ اأَْعَماًل  يَن  تعاىل:{ِباْلأَْخ�َشِ القراآن،قال 

�شبحانه:{ ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل} )180(فاأفرد")181 (. 
الأَمرين  جواز  يف  قاعدة  ال�شيوطي  و�شع  وقد 
 ، الأَوُل  بِه  هيئٍة،وُعنَي  على  التمييُز  دلنَّ  بقوله:"واإِْن 

ال�شيُف  هو  زيًدا  اأَننَّ  اأُريَد  �شيًفا،اإِذا  زيٌد  نحو:َكُرَم 
احلاِل؛لدللته  على  من�شوًبا  )�شْيًفا(  يكوَن  اأَْن  جاَز 
التمييز؛ل�شالحية"ِمْن"،ويجوُز  هيئٍة،وعلى  على 
لتوهم  رفًعا  الأَجوُد  مَعه،وهو  "ِمْن"  اإِظهاُر  حينئٍذ 
احلالية،نحو:َكُرَم زيٌد من �شيٍف،فاإِْن ْل ُيعَن بِه الأَوُل 
َ الننَّ�شُب متييًزا،وامتنعت احلاليُة،ول  على ق�شٍد تعنينَّ

ه فاعٌل يِف الأَ�شل")182 (.  يجز دخول"ِمْن" عليه؛لأَننَّ
 وهناك اآية تعدد فيها ال�شم املن�شوب مع)كفى(:

َب�ِشًيا})183(  َخِبًيا  ِعَباِدِه  ِبُذُنوِب  َك  ِبَربرِّ {وكفى 
،وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه لو اأُعرب)خبًيا( متييًزا 
،فماذا ُيعرب "ب�شًيا" ؟ اإننَّ تعدد التمييز ل ي�شح 
ال�شيوطي  ،ولكننَّ  الباحث  علم  حد  على  ـ  النحاة  به 
ف التمييز،و�شحه قال:"واحلال والتمييز  عندما عرنَّ
م�شرتكان يف �شائر القيود اإِل يف كونه مبعنى "مْن")184 
منتجب  ذلك.وقال  جواز  اإِىل  منه  اإِ�شارة  (.وهذه 

الدين:"خبًيا:متييٌز اأَو حال،وكذا ب�شًيا") 185(.
ال�شُم  فيها  َد  َتعدنَّ اأُخرى  اآيٌة  جاءْت  وقد     
املن�شوُب،لكننَّه ف�شل مع �شابقه بالواو،نحو:{َوَكَفى 

َك َهاِدًيا َوَن�ِشًيا}) 186(. ِبَربرِّ
  وقد اجته ر�شي الدين اأَكرث عمًقا يف حتديد �شاحب 
التمييز، فقولنا:"كفى زيٌد رجاًل" اأَ�شله عنده:"كفى 
زيٍد  �شيء  نف�ًشا:طاب  زيٌد  طاب  رجاًل،ويف  زيٌد  �شيء 
ال�شيء  املقدرة هي  ...فالذات  داًرا  اأَو  اأَو علًما  نف�ًشا 
"زيد"  اأَظهرته �شار  كفى وطاب،فاإِذا  اإِليه  املن�شوب 
يف كفى زيٌد رجاًل بدًل منه،ويف طاب زيٌد م�شاًفا اإِليه 

.) 187( "... املقدر  ل�شيء  متييز  "�شيء"ورجاًل 
فاإِننَّ  متييًزا  كفى  مع  املن�شوب  ال�شم  اأُعرب  واإِذا 
النُّحاَة منعوا تقدمَي التمييز عليه،قال ابُن عقيل:"وقد 
عليه  التمييز  تقدمي  مت�شًفا،ويتنع  العامل  يكون 
عند اجلميع،وذلك نحو:"كفى بزيٍد رجاًل"،فال يجوز 

تقدمي رجاًل على كفى..." ) 188(.
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باأَْن"يكوَن  مالك  ابُن  هه  فيهما)198(ووجنَّ باجلر 
الأَ�شُل:يكفيك م�شُح الوجه والكفني.فحذف امل�شاف، 

وبقي املجرور به على ما كان عليه")199(.
�َشَح الوجَه،يكون"الوجه    وقول ابن حجر:يكفيك اأَْن مَتْ
فاعٌل،ويكون  املوؤول  لتم�شح،وامل�شدر  به  مفعوًل 
معنى يكفي يجزئك اأَو ح�شبك الوجه،اأَما يف حالة عدم 
ثانًيا  مفعوًل  الوجه  فيكون  الوجه  قبل  الفعل  تقدير 
قول  يف  الأَدب  خزانة  يف  البغدادي  اأَعرَبه  لكفى،كما 

جرير: 
َقتنـا         اإِذا َبع�ُض ال�ِشننَي َتَعرنَّ

                               َكفى الأَيتــاَم َفقَد اأَبي الَيتيم) 200ِ( 
اإىل  يتعّدى  اأغنى  البغدادي:"و"كفى"مبعنى  قال 
"فقد"،  وثانيهما  "الأيتام"  مفعولني،اأّولهما 
امْلُوؤِْمِننَي   ُ اللنَّ تعاىل:{َوَكَفى  الكفاية،قال  وم�شدره 
اأنفق  اآبائهم؛لأّنه  فقد  الأيتام  ِ(،اأْي:كفى  اْلِقَتاَل})201 
الكفاية  يف  اإليه،وكان  يحتاجون  ما  واأعطاهم  عليهم 
اآبائهم. مبنزلة  لأحوالهم  والّتفقّد  احلرا�شة  يف  لهم 

يكنه  فلم  اآبائهم  فقد  الأيتام  يقول:كفى  اأن  واأراد 
اأّوًل،ولكّنه  الأيتام  ذكر  اليتيم؛لأّنه  اأبي  فقال:فقد 
ا�شُم  ـ  هنا  ـ  الأيتاَم  لأَننَّ  املعنى؛  على  حماًل  اأُفرد 
جن�ض،فواحُدها ينوُب مناَب جْمِعها،و بالعك�ض،وكاَن 

اهر") 202ِ(. املقاُم مقاَم الإ�شمار فاأتى بال�شم الظنَّ
الفعل  درا�شة  اأَننَّ  عنه  احلديث  �شبَق  ا  ممنَّ واأَخل�ُض 
دللت  له  القراآين  ال�شياق  خالل  من  )كفى( 
الدرا�شة  الكالم،واأَننَّ  �شياق  ح�شب  وا�شتعمالت 
لت بني نوعني من املعاين لكفى، اإِىل جانب حتديد  ف�شنَّ
فاعل الفعل املقدر اأَو املقرتن بالباء ،ورجح الباحث ما 
ذهب اإليه اجلمهور،واإِْن كاْن لالآخرين ُبعٌد بالغي يفيد 
معنى الإن�شاء املت�شمن معنى الفعل املقدر،واختالف 
 َ معنى الباء حدد اإفادتها معنى التوكيد اأَو عدمه،وبنينَّ
الباحُث اأَننَّ وجوَد الباء الزائدة للتوكيد يعطي الفعل 
املوؤنث  الفاعل  وجود  مع  الفعل  تاأنيث  مبنع  حكًما 
لال�شم  النُّحاِة  ترجيَح  اأَننَّ  الباحُث   َ بنينَّ احلقيقي،و 

وقفات:
�َشْيٍء  ُكلرِّ  َعَلى  ُه  اأَننَّ َك  ِبَربرِّ َيْكِف  اأََوَلْ  اإعراب:{  1ـ 

�َشِهيٌد})189 (.
  قال العكربي:")بربك(الباء زائدة،وهو فاعل)يكف(

واملفعول حمذوف،اأَْي:األ يكفك ربك. وقيل:هذا)اأنه( 
على  اأو  اللفظ  على  ا  الفاعل،اإِمنَّ من  البدل  مو�شع  يف 
املو�شع،اأَْي:األ يكفك ربك �شهادته. وقيل: يف مو�شع 
ن�شب مفعول يكفي، اأْي: األ يكفك ربك �شهادته") 190(.
التقدير:اأَو ل  اأَبو حيان: {بربك}:الباء زائد،   قال 
ُه َعَلى ُكلرِّ �َشْيٍء �َشِهيدٌ}  اأَننَّ يكفك اأو يكفهم ربك، و{ 
بالباء،فيكون  جمروًرا  كونه  حالُة  ا  ربك.اأَمنَّ من  بدل 
املو�شع،  مراعاة  حالة  ا  اللفظ.واأَمنَّ على  بدًل 
اإ�شمار  على  ه  وقيل:اإننَّ املو�شع،  على  بدًل  فيكون 
فحذف  ب�شهادته،  ربك  يكف  ل  اأو  اأْي:  احلرف، 
مو�شع  يف  اخلالف،اأهو  على  اأن  احلرف،ومو�شع 
بربك  من جعل  قول  مو�شع جر؟ويبعد  يف  اأو  ن�شب 
يف مو�شع ن�شب،وفاعل كفى اإن وما بعدها، والتقدير 

عنده:اأو ل يكف ربك �شهادته") 191(
وذهَب كلٌّ من الرازي) 192(والبي�شاوي )193( اإىِل اعتباِر 
مذهَب  �شايف  حممود  ،وذهَب  بدًل  املوؤول  امل�شدِر 

العكربي يف اعتباره فاعاًل)194( .   
ملفعولني  كفى  النبوي،ن�شب  احلديث  يف  ورد  2ـ   
اأَْن يذكر لكفى فاعل ظاهر،اأَو �شمي يعود على  دون 
اٌر  َعمنَّ َقاَل  التيمم"  باب  يف  ورد  احلديث  ا�شم،وهذا 
و�شلم-  عليه  الل  -�شلى  الننَِّبينَّ  َفاأََتْيُت  ْكُت  عنَّ مَتَ ِلُعَمَر 
الوجه،وقد  "بن�شب  نْيِ َواْلَكفنَّ اْلَوْجَه  ،َفَقاَل:"َيْكِفيَك 
روايتني،بالرفع  للحديث  حجر)195(،اأَننَّ  ابن   َ بنينَّ
وا�شٌح)196  والكفان(،وهو  الوجه  الفاعلية،)يكفيك 
والكفني(  الوجه  بالن�شب)يكفيك  الثانية  (،والرواية 

املفعولية  الرواية:"على  هذه  يف  الإِعراَب  اأَننَّ   َ وبنينَّ  ،
�َشَح الوجه  ا باإ�شمار اأعني اأَو التقدير يكفيك اأَْن مَتْ اإِمنَّ
والكفني،اأَو بالرفع يف الوجه على الفاعلية وبالن�شب 
روى  ه  معه)197(،وقيل:اإِننَّ مفعول  اأنه  على  الكفني  يف 
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خالل  من  جاء  متييًزا  اأَو  حاًل  كونه  يف  املن�شوب 
ت�شمني ال�شياق معنى "من"،واأَننَّ هذه الدرا�شَة بينَّنت 
اأَننَّ التمييَز قد يتعدد،وهذا خالًفا مِلا ي�شح عند الفرق 

بني التمييز واحلال. 
مزيد  الباحثني  درا�شته  ُتعِطي  اأَْن  الباحُث  ياأمل      
�شياقه  خالل  من  الفعل  درا�شة  يف  التعمق  يف  اهتمام 

القراآين،والتبحر يف كتب اللغة والنحو والتف�شي . 
                       والل املوفق والهادي اإىل �شواء ال�شبيل .
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)35 (الأنبياء، من الآية:47
)36 (الإ�شاء، من الآية: 17

) 37(ف�شلت، من الآية:53
) 38(الأنبياء، من الآية:47

يف  اختلفوا  النحاة  بع�ض  اأَننَّ  حيان  اأَبو  (ذكر   39(
)كفى(:اأهي ا�شم فعل، اأم فعل؟،قال "وال�شحيح اأنها 

3 فعل"البحر املحيط:174/ 
) 40(يقال:اأَْح�َشَبِنـي ما اأَْعطانـي اأَي كفانـي. ومررت 
ل�شان  ينظر  كافـيَك  اأَي  َرجل  من  َح�ْشِبَك  برجٍل  

العرب) ح�شب(.
) 41(الإ�شاء، من الآية: 14

) 42(البحر املحيط:3/ 182
) 43(الأَحزاب، من الآية:25
) 44(البقرة، من الآية:137
) 45(البحر املحيط:583/1

)46 (احلجر، من الآية:95
)47 (الن�شاء، من الآية:6

) 48(البقرة، من الآية:137
 /1 املع�شالت:  واإي�شاح  امل�شكالت  (ك�شف   49(

290،ينظر التبيان يف اإعراب القراآن: 1/ 332
) 50(املف�شل:195،ينظرالتخمي:351/3

) 51(اآل عمران، من الآية:90
)52( قال اأَبوحيان:" وانت�شاب: كفًرا، على التمييز 
الفاعل، املعني: ثم ازداد كفرهم، والدال  املنقول من 

الأوىل بدل من تاء 
املحيط:2/432،ينظرهمع  البحر  الفتعال"     

الهوامع:266/1
)53 (النحل:88

) 54(الكهف:25

) 55(التبيان يف اإِعراب القراآن844/2
الداين  اجلنى   ،4  /386 الر�شي  )56(ينظر�شح 

253، حتفة الغريب 1/لوحة:111
)57 (الن�شاء، من الآية: 45

�شيبويه  كتاب  38/1،�شح  الكتاب  )58(ينظر 
�شيبويه:  كتاب  على  1،التعليقة   /308 :ال�شيايف 

الفار�شي: 247/ 4 ، 
   الأَ�شول يف النحو:ابن ال�شاج: 260/ 2،

)59(معاين القراآن 441/ 2
�شيبويه   كتاب  ،و�شح  احلروف:23  )60(معاين 

 194/1
)61 (التعليقة على كتاب �شيبويه: 247/ 2

)62 (�شح اجلمل :81/2
2 )63 (الك�شاف: 441/ 

)64(�شح املف�شل يف �شنعة الإعراب : 3/ 43
)65(�شح الت�شهيل:32/1، ينظر املقا�شد ال�شافية 

526 :ال�شاطبي 3/ 
855 ) 66(الب�شيط يف �شح اجلمل: 2/ 

) 67(الإِقليد:3/ 1311
) 68(اللمحة يف �شح امللحة:1/243

) 69(تذكرة النحاة: 427
)70 (اجلني الداين:44

)71 (مغني اللبيب:144
قواعد  �شح  يف  الأَ�شباب  )72(اأَوثق 

الإعراب:لوحة:34، اأَقرب املقا�شد: 23
) 73(البحر املحيط: 2/ 261

ينظر�شح   57  /2 واإِعرابه:  القراآن  74(معاين   (
البناء  علل  يف  ع�شفور:588/1،اللباب  اجلمل:ابن 

والإِعراب: 
    العكربي:203/1.

) 75(معاين القراآن واإِعرابه: 127/1
اجلمل  قبيل  من  تكون  اجلملة  يجعل  )76(هذا 

الإن�شائية ل اخلربية،كما هو يف تاأويل القول الأَول. 
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) 77(معاين القراآن واإِعرابه: 3/16
) 78(الأُ�شول يف النحو : 2/260

)79(ينظر املحرر الوجيز: 3/156، وتف�شي اللباب 
لبن عادل 5/28.

ال�شاج:"واعلم   ابن  ،قال  الداين:50  )80(اجلنى 
اأنه ل يجوز اأن تعمل �شمي امل�شدر،ل تقول: �شين 
زيدا  تريد: و�شبك  واأنت  زيدا  �شبك عمرا،وهــو  
ت�شتق  الذي  لفطه  على  كان  اإذا  يعمل  اإنا  لأنه  ؛ 
الأفعـال منه األ ترى اأننَّ  �شب م�شتٌق  من ال�شب 
فاإنا يعمل ال�شب وما اأ�شبهه من امل�شادر اإذا كان 
فكما  بالفعل  ل�شبهه  يعمل  ا  واإِننَّ م�شمر  غي  ظاهرا 
اأننَّ    الفعل ل ي�شمر،فكذلك امل�شدر ل يجوُز اأن يقع 
موقع الفعل وهو م�شمر واإنا جاز اإ�شمار امل�شدر؛ 
لأنه معنى واحد ول     يجز اإ�شمار الفعل لأنه معنى 
وزمان ، ولو اأ�شمر ل�شار ا�شًما" الأُ�شول يف النحو: 

1/163
يف  الأُ�شول  2/138،ينظر  امل�شالك:  )81(اأَو�شح 

137 النحو: 1/ 
)82 (الإ�شاء، من الآية: 14

) 83(الك�شاف:441/2
174 ) 84(البحر املحيط:6/15، ينظر نف�شه:3/ 

) 85(العنكبوت، من الآية: 51
اأَن امل�شدرية،كقول امرىء  86(وقد تزاد الباء مع   (

القي�ض : 
اأَل هل اأَتاها واحلوادث جمٌة    

                                 باأَننَّ امراأَ القي�ض بَن مْتلَك بيقرا
  فالباء زائدة،واأَْن وجملتها يف مو�شع مفرد هو فاعل 
"اأَتاها " ،وهذا نظي قوله تعاىل: { َوَكَفى ِبالّلِ �َشِهيدًا 
القراآن:  392، معاين  القي�ض:  }ينظر ديوان امرىء 
اأَبيات  2/222،التخمي:4/19،�شح  الفراء: 

املف�شل:ال�شيف اجلرجاين:588،خزانة 

الأَدب:9/524.
)87(ديوان اأَبي الطيب املتنبي:281/4، واأَبو الطيب 

مما يثل ب�شعره . 
ال�شعر  كتاب  �شحيم:16،الكتاب:26/2،  )88(ديوان 
) �شح الأيات امل�شكلة الإعراب( :اأَبو علي الفار�شي 

437، اخل�شائ�ض:ابن   
    جني2/488،�شح املف�شل:ابن يعي�ض:93/8،مغني  
املزيدة  الواو  يف  املفيدة  اللبيب113،الف�شول 

:العالئي93.
) 89(الأَحزاب، من الآية:25

)90 (من ق�شيدة جلرير مدح بها ه�شام بن عبد امللك 
بن مروان،وقبله:

ولِيُتم اأَمــَرنا،ولكــم علينا    
                                    ف�شوٌل يف احلديث ويف القدمِي

 ديوان جرير:507،الكتاب1/52، 64،اللباب يف علل 
البناء والإِعراب2/104.

ينظر  مالك،  بن  ولكعب  حل�شان  )91(من�شوب 
على  26،التعليقة   /2 خمرًجا:الكتاب  البيت 
144،خزانة   /4 الفار�شي  علي  �شيبويه:اأَبو  كتاب 

الأدب6/120.
 /2 امل�شالك  اأَو�شح  ينظر  اللبيب:148،  92(مغني   (

.139  ،84
)93 (�ش �شناعة الإعراب:1/136

)94 (�شح اجلمل1/492
)95 ( �شحيح م�شلم:1/ 252

)96(تعليق لطيف على �شح قواعد 
الإعراب:الب�شوي 178

) 97(حتفة الغريب:1/ لوحة:117
) 98(الفرقان، من الآية:58

) 99(الفريد يف اإِعراب القراآن املجيد:3/637
2،ينظر   /230 املف�شل:  �شح  يف  )100(الإِي�شاح 
�شح   ،259/2 ال�شاج:  النحو:ابن  يف  الأُ�شول 

املف�شل:ابن   يعي�ض:8/138.
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يف   " الباء  اقرتان  اأَننَّ  الأَفا�شل  �شدُر  )101(بنينَّ 
 " فقليلٌة  املرفوع  يف  كثيٌة،واأَما  وا�شعٌة  املن�شوب 

التخمي: 4/19
) 102(الن�شاء:79، 166،الفتح: 28

) 103(املف�شل:276  
166،الفتح: 28 ) 104(الن�شاء:79، 

قول  اأَي�ًشا  بالباء  فاعله  يقرتن  ل  )105(ومما 
الأَع�شى)ميمون بن قي�ض(:

فكيف اأنا وانتحايل الَقوايِفَ   
                                       بعَد املَ�شيِب كفى ذاَك عـارا

ينظر ديوان الأَع�شى:53،�شح                
جلمل:الزجاجي2/555

   ) 106(اأَو�شح امل�شالك:3/ 253،ينظرالإن�شاف يف 
م�شائل اخلالف:ابن الأَنباري1/167

ال�شاج:  النحو:ابن  يف  )107(ينظرالأُ�شول 
على   الت�شيح  1/159،413،�شح 

التو�شيح2/88.
) 108(الكتاب38/1.

 /2 احلاجب  ابن  كافية  على  الر�شي  109(�شح   (
282، ينظر الإِقليد560/2

) 110(امل�شادر ال�شابقة.
) 111(ينظر �شح الكتاب:ال�شيايف 4/ 16.

كتاب  على  التعليقة  ينظر   ،4/225 112(الكتاب:   (
�شيبويه: الفار�شي: 5/ 247.

)113 (�شح اجلزولية الكبي 2/ 831.
البحر  ينظر   ،57 واإِعرابه2/  القراآن  114(معاين   (

املحيط: 3/261.
لالإلزاق  هي  ا  اإِننَّ اجلر  �شيبويه:"وباء  115(قال   (
به  ودخلت  بزيٍد  مررت   : قولك  ،وذلك  والختالط 

و�شبته بال�شوط " الكتاب  
جني  ابن  الإِعراب:  �شناعة  �ش  ،ينظر   217/4   

123/1، �شح اجلمل: ابن ع�شفور1/ 493، 

ر�شف املباين:املالقي 143، 
 اجلنى الداين: املرادي: 36

)116 (التف�شي الكبي 9/16
) 117(ينظراأَ�شار البالغة 28

828 )118 (�شح اجلزولية الكبي: 2/ 
174 ) 119(البحر املحيط:6/15، ينظر نف�شه:3/ 

كفى  فاعل  يف  بالل(:  العكربي:" )َوَكَفى  122(قال   (
وجهان:

  اأحدهما: هو ا�ْشُم الل، والباء زائدة دخلت ِلَتُدلنَّ على 
معنى الأمر؛اإذ التقدير:اكتف بالل.

  والثاين:اأن الفاعُل ُم�ْشَمر، والتقدير: َكَفى الكتفاء 
و  به،  مفعوًل  َن�ْشٍب  مو�شع  يف  هذا  على  فبالل  بالل، 

»َح�شيبًا« حال.
 /1 القراآن:  اإعراب  يف  التبيان  متييز"  وقيل     

332،ينظر:النهر املاد47/4.
(الفريد يف اإِعراب القراآن املجيد: 1/ 445  121(

26/  4  ،317  ،175 ) 122(ينظر الكتاب:2/225، 
) 123(الأُ�شول يف النحو:ابن ال�شاج: 260/2.

لفظي  من  الآخر  علي:"وال�شب  اأَبو  124(قال   (
به  واأَطيب  به  واأعلم  بزيد،  اأَكرْم  نحو:  التعجب 

،فاللفظ لفظ الأَمر،واملعنى 
    معنى اخلرب" الإِي�شاح 91

)125 (ينظر اللمع90،�شح الأُ�شموين 3/17
)126 (م�شكل اإِعراب القراآن 178

) 127(املحرر الوجيز3/125
) 128(توجيه اللمع:ابن اخلباز 384

) 129(معاين القراآن واإِعرابه:2/ 57
17 )133(ينظر املف�شل: 147،�شح الأُ�شموين 3/ 

)131 (توجيه اللمع: ابن اخلباز  385
)132(املف�شل:285،ينظر التخمي118/4

، 119،�شح املف�شل:ابن يعي�ض148/7
166 ،الفتح: 28 )133 (الن�شاء، من الآية:79، 

) 134(البحر املحيط261/3
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)135 (الفرقان، من الآية:31
دون  للبكري  املقال  ف�شل  يف  ورد   )136(
م�ش�ض  اإِىل  الأَمايل  يف  اليزيدي  ن�شبة:296،ون�شبه 

بن ربعي الفقع�شي،وهو يف الل�شان 
اأَ�شحاب  اأَورده  الليثي،وقد  جلثامة  )كفى(  يف     
احلياة،وقال  يف  خربة  له  الذي  للرجل  الأَمثال 
 " ب�شاحبهم  قوًما   كفى  وقــوله"  املرزوقي: 
بقومي خبًيا  كفى  يقول:  اأن  الواجب  وكان  مقلوب 
واخلبي:  نف�شه.  ب�شاحبهــم  ويعني  ب�شاحبهم، 
على  وانت�شابه  الكاملة.  واملعرفة  التامة  اخلربة  ذو 
التمييز وقد و�شع  على  �شئت  واإن  �شئت،  اإن  احلال 
القراآن:{َوَح�ُشَن  يف   ومثله  خربًا،  مو�شع  خبيًا 
 " بقومي  القلب"  قبل  كفى  َرِفيقًا}.وفاعل  اأُوَلـِئَك 
�َشِهيدًا}والباء  ِبالّلِ  َوَكَفى  تعاىل:{  كقوله  وهذا 
احلما�شة:4/1631،ينظرجمال�ض  �شح   " زائدة 
جممع  ،1 / 2 3 7 : ثعلب
 : احلما�شة  الأَمثال:امليداين2/137،�شح 
اأَبو   : احلما�شة  �شح   907 ال�شنتمري  الأعلم 
اأمثال  يف  امل�شتق�شى  املعري1090،  العالء 

العرب:الزخم�شي221/2  
)137(�ش �شناعة الإِعراب:1/ 

136،ينظراملحكم:58/7
)138 (مر�ٌض يلحق بالبعي،نوع من الطاعون.

كتاب  على  التعليقة  ينظر:  )139(املف�شل:276، 
�شيبويه: الفار�شي 4/ 247367

 ،2/84 امل�شالك:  381،اأَو�شح  املف�شل:  )140(ينظر 
3/235 ،139،

اللبيب  581،مغني  املحيط1/  البحر  141(ينظر   (
144،مو�شل الطالب اإِىل قواعد الإِعراب: الأَزهري76

) 142(ينظر الأَ�شول يف النحو  1/413
)143 (املائدة، من الآية:19

63 ) 144(الأَ�شول يف النحو2/ 
) 145(الإِ�شاء، من الآية:14

) 146(الأَنبياء، من الآية:6
) 147(الأَنعام، من الآية:4

14 ) 148(البحر املحيط 6/ 
مغني   ،139 امل�شالك2/  اأَو�شح  )149(ينظر 

اللبيب144
يف  اإ�شالمّي  )�شاعر  العذري  زيد  بن  )150(لزيادة 
بن  هدبة  ال�شاعر  قتله  الذي  الأموية،وهو  الدولة 

خ�شم يف ق�شة معروفة ( ، 
)فعلُه(  والتبيني:اجلاحظ32/1،وفيه  البيان     
الأَبرار:الزخم�شي  يف:ربيع  )هدُيه(،وكذلك   بدل 

3/123،البحر املحيط:14/6،
   الل�شان) هدى(،خزانة الأَدب:11/ 174.
)151 (معاين القراآن:الفراء2/ 119ـ120

) 152(الإ�شاء، من الآية:17
) 153(الأَنبياء، من الآية:47
)154(الن�شاء، من الآية: 50
) 155(الفرقان، من الآية:58
) 156(الرعد،، من الآية:43

) 157(الكتاب:38/1
)158(املحررالوجيز:3/126،البحر املحيط18/6

القي�ض39،الكتاب79/1،ينظر  امرىء  )159(ديوان 
البيت خمرًجا يف ارت�شاف ال�شب:1384/3

)160 (البحر املحيط:569/ 1
قواعد  معرفة  اإِىل  الطالب  )161(هداية 

الإِعراب:جمهول ق10
القراآن:اخلطيب  اإِعراب  يف  )162(امللخ�ض 

التربيزي:163
)163(قال ابن اخلباز:" ح�شبك به فار�ًشا " فح�شبك 
" مبتداأ ، و"به" يف مو�شع رفع به، كاأَنك قلت يكفيك 
�شئت جعلته  ،واإِْن  �شئَت  جعلته حاًل  ،"فار�ًشا" اإِْن 

متييًزا ؛فاإْن كان حاًل 
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متييًزا  كان  واإِْن  فرو�شيته،  حال  يف  يكفيك   :
210ـ  اللمع:  "توجيه  فار�ض  من  يكفيك 

211،ينظرالإِقليد:559/2  ،563  
) 164(احلج، من الآية:5
) 165(الن�شاء، من الآية:4

)166 (البقرة، من الآية:260
277/1،ينظراملقت�شب:املربد1/  )167(الأَ�شول:

35 ،�شح اللمع يف النحو:الوا�شطي77
127،التبيان  )168(ينظر معاين القراآن واإِعرابه:1/ 

يف اإِعراب القراآن2/933
) 169(معاين القراآن واإِعرابه 113/2

) 170(الأَنبياء، من الآية:47
) 171(معاين القراآن واإِعرابه 113/2

)172(م�شكل اإِعراب القراآن :178
) 173(م�شكل اإِعراب القراآن: 181

 /6  ،262  ،174  /3 املحيط:  البحر  174(ينظر   (
.466

)175 (الأُ�شول:1/223
بن  ا : جي جا لز ا جمل   )176(ينظر:�شح  
ابن  اأَلفية  على  طولون  ابن  ع�شفور:2/281،�شح 

مالك:424/1
ابن  كافية  على  الر�شي  )177(�شح 
مالك:ابن  ابن  اأَلفية  احلاجب:71/2،ينظر�شح 

الناظم351
)178 (�شورة الأَنبياء،من الآية:47

) 179(�شورة الكهف،من الآية:103
�شورة  5،ويف  الآية:  احلج،من  )180(�شورة 

غافر)اآية67( { ُيْخِرُجُكم ِطْفاًل} بالياء.
�شيبويه:1/316،  كتاب  على  )181(التعليقة 

ينظرالأُ�شول يف النحو1/223ـ 224.
البحر  الهوامع:2/267،ينظر  )182(همع 

املحيط3/182
)183 (الإ�شاء،من الآية:17

) 184(همع الهوامع:262/2
)185(الفريد يف اإِعراب القراآن املجيد256/3

) 186(الفرقان،من الآية:31
ابن  كافية  على  الر�شي  )187(�شح 

احلاجب2/56ـ66،ينظر الإِقليد:1311/ 3
)188 (�شح ابن عقيل295/2

) 189(ف�شلت،من الآية:53
)190(التبيان يف اإِعراب القراآن:1129/2،ينظرم�شكل 

اإِعراب القراآن:596 
العرب  ل�شان  ينظر   ، املحيط7/124   )191(البحر 

)كفي( .
407 )192(ينظر مفاحت الغيب 12/ 

)193(تف�شي البي�شاوي 120/1
)194(اجلدول يف اإعراب القراآن 14/25

البخاري3/214،  �شحيح  �شح  الباري  )195(فتح 
ينظرعمدة القاري �شح �شحيح البخاري:العيني 3/ 

.214
رفع  الوجه  هذا  :على  ويجوز  مالك:  ابن  )196(قال 
الكفني عطًفا على مو�شع " الوجه " فاإنه فاعل،واإْن 
�شمي  ،فالكاف  امل�شهور  الوجه،وهوجليد  رفع 
املخاطب " �شواهد التو�شيح والت�شحيح يف م�شكالت 

اجلامع ال�شحيح: ا201.
م�شكالت  يف  والت�شحيح  التو�شيح  )197(�شواهد 

اجلامع ال�شحيح201
م�شكالت  يف  والت�شحيح  التو�شيح  )198(�شواهد 

اجلامع ال�شحيح201
ال�شاري  اإر�شاد  يف  الق�شطالين  تعليق  )199(ينظر 

ب�شح ال�شحيح البخاري:681.680/1
)200(�شبق تخريجه.

)201(الأَحزاب،من الآية:25
اجلمل:ابن  الأدب222/4،ينظر�شح  )202(خزانة 

ع�شفور397/2.
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فهرس املصادر واملراجع
حيان  اأَبو  ـ  العرب  ل�شان  من  ال�شب  ارت�شاف   .1
ـ  اأَحمد  عثمان  رجب  حتقيق  ـ  745هـ(  الأندل�شي)ت 
مكتبة اخلاجني ـ القاهرة ـ  ط1ـ 1418هـ / 1998م.

اأَبو  ـ  البخاري  �شحيح  ب�شح  ال�شاري  2.اإِر�شاد 
ـ دارالفكر  اأَحمد الق�شطالين)923هـ(  العبا�ض �شهاب 

1410هـ/1990م. ـ بيوت ـ ط1ـ 
بن  �شهل  بن  حممد  بكر  اأَبو  الننَّحوـ  يف  3.الأ�شول 
ال�شاج البغدادي )ت 316 هـ(ـ حتقيق عبد احل�شني 
الفتلي ـ  موؤ�ش�شة الر�شالةـ  ط 1ـ1405 هـ / 1985م.

لبن  ال�شغرى  القواعد  �شح  يف  املقا�شد  4.اأَقرب 
ه�شام الأن�شاري ـ عـز الدين بن جماعة الكناين

 ) ت819 هـ (ـ حتقيق ه�شام ال�شويكي ، بحث من�شور 
يف جملة اجلامعة الإ�شالمية ـ غزة، من�شور على موقع 
امل�شكاة  مكتبة  ،وموقع  الإ�شالمية  اجلامعة  جملة 

الإ�شالمية . 
5.الإِقليد �شح املف�شل ـ تاج الدين اأَحمد بن حممود 
بن ُعمر اجَلنديُّ )ت 700هـ( ـ حتقيق حممود اأَحمد 
�شعود  بن  حممد  الإِمام  جامعة  اإِ�شدار  ـ  كتة  اأَبو 

ـ  1422هـ / 2002م. الإِ�شالمية ـ الريا�ض ط1 
6.الإِن�شاف يف م�شائـل اخلالفـ  اأَبو الربكات الأنباري 
د  ) ت 577هـ(ـ ومعـه النت�شاف مـن الإن�شاف ـ حممنَّ
حميي الــدين عبد احلميد ـ دار البــاز للن�ش والتوزيع  

مبكة املكرمة.
د عبد  7.اأَو�شح امل�شالك اإىِل اأَلفية ابن مالك ـ اأَبو حممنَّ
الل بن ه�شام الأَن�شاري) ت 761هـ(  ـ تعليق حممد 
حميي الدين عبد احلميد ـ دار الفكر ـ بيوت  ـ ط6 ـ 

1394هـ/ 1974م.
بن  عثمان  عمرو  اأَبو  ـ  املف�شل  �شح  يف  8.الإي�شاح 
 ) 646هـ  النحوي)ت  احلاجب  بابن  املعروف  عمر 
وزارة  من�شورات  ـ  العليلي  بناي  مو�شى  حتقيق  ـ 

الأوقاف العراقية ـ بغداد.
د بن يو�شف ال�شهي بـ"اأَبي  9.البحر املحيط ـ حممنَّ

عبد  عادل  حتقيق  (ـ  745هـ  ت   ( حينَّان"الأندُل�شي 
ـ بيوت   العلمية  الكتب  دار  ـ  املوجود وعلي معو�ض 

ـ ط1 ـ 1413هـ / 1993م .
بيع  جاجيـ  ابن اأَبي الرنَّ 10.الب�شيط يف �شح جمـل الزنَّ
ـاد  عبيد الل بن اأَحمد الأ�شبيلي)ت 688هـ( حتقيق عينَّ
بن عيد الثبيتي ـ دار الغرب الإ�شالمي ـ بيوت ـ ط1ـ 

1407هـ / 1989م .
ـ اأبو البقاء عبد الل بن  11.التبيان يف اإعراب القراآن 
د  حممنَّ علي  حتقيق  ـ  هـ(   616 الُعكربي)ت  احل�شني 
البجاوي ـ طبع بدار اإحياء الكتب العربية ـ القاهرة .

احلـا�شية   " اللبيب  مغني  �شح  الغـريب  12.حتفـة 
827هـ  اأبي بكــر الدماميني)ت  ـد بن  " حممنَّ الهنديـة 
( ـ خمطوطات املكتبة البديـرية بالقد�ض ) رقم : 2/ 

. )400
يو�شف  بن  د  حممنَّ حّيان  اأبو  ـ  النحاة  13.تذكرة 
الرحمن  عبد  عفيف  حتقيق  (ـ  745هـ  ت  الأندل�شي) 

ـ موؤ�ش�شة الر�شالة ـ ط1 ـ 1406 هـ / 1986م . 
بن  د  حممنَّ ـ  الإِعراب  قواعد  على  لطيف  14.تعليق 
ال�شويكي  ه�شام  حتقيق  الب�شوي)819هـ(ـ  خليل 
ـ  �شم�ض  عني  جامعة  ـ  دكتوراه(  )ر�شالة  ـ  م   2003

القاهرة ـ 2003م . 
بن  اأحمد  علي  اأَبو  ـ  �شيبويِه  كتاب  على  15.التعليقة 
عو�ض  هـ(حتقيق  ت337   ( الفار�شي  الغفار  عبد 
1ـ  ط  ـ   القاهرة  ـ  الأمانة  مطبعة  ـ  القوزي  حمد  بن 

1410هـ/ 1990م.
16.التف�شي الكبي ـ الفخر الرازي ) ت606هـ( ـ دار 

الكتب العلميةـ طهران .
اأَحمد  بن  حممد  من�شور  اأَبو  ـ  اللغة  17.تهذيب 
الأَزهري)ت370هـ(ـ حتقيق علي ح�شن هاليل ـ الدار 

امل�شية للتاأليف والرتجمة.
18.توجيه اللمع �شح كتاب اللمعـ  اأَحمد بن احل�شني 
د دياب  بن اخلبنَّاز)ت637هـ(ـ حتقيق فايز زكي حممنَّ

ـ1423هـ/2002م. ـ دار ال�شالم ـ القاهرة ـط1 



18 2011 ،(21  -  1( ص   العدد)1)،   ،  (6( اجمللد   ، للبحوث  اخلليل  جامعة  جملة   ... كفى  الفعل   ، الشويكي  د.هشام 

ـ اأبو هالل الع�شكري) ت 395هـ  19.جمهرة الأمثال 
املجيد  اإبراهيم وعبد  الف�شل   اأبو  ـ حتقيق حممد    )
1408هـ/  ـ  ط2  ـ  بيوت  ـ  اجليل  دار  ـ  قطام�ض 

1988م . 
بن  احل�شن  ـ  املعاين  حروف  يف  الداين  20.اجلنى 
قا�شم املُـرادي) 749 هـ (ـ حتقيق:فخر الدين  قباوة 
ـ  ط2  ـ  اجلديدة  الآفـاق  دار  ـ  فـا�شل  ندمي  وحممد 

1403هـ/ 1983م .
اأَلفية  21.حا�شية ال�شبنَّان على �شح الأَ�شموين على 
البابي  عي�شى  العربيةـ  الكتب  اإِحياء  دار  ـ  مالك  ابن 

احللبي ـ القاهرة .
22.خزانة الأَدب وُلبُّ ُلباب ل�شان العرب ـ عبد القادر 
1093 هـ(ـ حتقيق و�شح عبد  بن عمرالبغدادي) ت 

ـ1409هـ/1989م. ـد هارون ـط2  الم حممنَّ ال�شنَّ
جنرِّي)ت  بن  عثمان  الفتح  اأَبو  ـ  23.اخل�شائ�ض 

د علي الننَّجارـ املكتبة العلمية . 392هـ(ـ حتقيق:حممنَّ
البقاء  اأَبي  ب�شح  املتنبي  الطيب  اأَبي  24.ديوان 
العكربي ـ �شبطه و�شححه م�شطفى ال�شقا واآخرون 
ـ مطبعة م�شطفى البابي احللبي ـ 1355هـ / 1936م 
الف�شل  اأَبو  د  ـ حتقيق حممنَّ القي�ض  25.ديوان امرئ 

ـ  1964م .  اإِبراهيم  ـ دار املعارف مب�ش ـ ط2  
عبد  ـ حتقيق  بني احل�شحا�ض  عبد  �ُشحيم  26.ديوان 
ـ  امل�شية   الكتب  دار  عن  م�شورة  ـ  امليمني  العزيز 

1369هـ / 1950م . 
ـ جار الل الزخم�شي )ت538هـ( الأَبرار  27.ربيع 
ـ  بغداد  ـ  النعيمي  �شليم  حتقيق  ـ  الثالث  اجلـزء  ـ 

1400هـ/1980م . 
ْيَتُكْم}) �شمن  28.ر�شالة يف اإِعراب قوله تعاىل: {اأََراأَ
عمر  بن  اأَحمد  الدين  �شهاب  ـ  نحوية(  ر�شائل  اأَربع 
الفتاح  عبد  حتقيق  امل�شي)1069هـ(ـ  اخلفاجي 

�شليم ـ مكتبة الآداب ـ القاهرة ـ2002م.
29.ر�شف املباين يف �شح حروف املعاين ـ اأَحمد بن 

د  عبد النور املالقي) ت 702 هـ ( حتقيق اأَحمد حممنَّ

اط ـ دار القلم ـ دم�شق ـ ط2ـ 1405هـ/1985م. اخلرنَّ
30.�ش �شناعة الإِعراب ـ اأَبو الفتح عثمان بن جني ) 
ت 392هـ(ـ حتقيق ح�شن هنداوي  دار القلم ـ دم�شق ـ 

ط1 ـ 1405هـ / 1985م .
31.�شح اأَبيات املف�شل واملتو�شط ـ ال�شيد ال�شيف 
درا�شة  816هـ(   ت  اجلرجاين)  حممد  بن  علي 
الب�شائر  دار  ـ  الكبي�شي  عبد احلميد جا�شم  وحتقيق 

1421هـ/   2000م . الإِ�شالميةـ ط1ـ 
بن  علي  ـ  مالك  ابن  األفية  على  الأ�شموين  32.�شح 
حممد بن عي�شى الأُ�شموين )ت نحو 900هـ (  ـ قدّم 
ـ  ـ  ط1  ـ  بيوت  العلمية  الكتب  ـ دار  له ح�شن حمد 

1419هـ / 1998م.
الل  عبد  بن  د  الدين حممنَّ ـ جمال  الت�شهيل  33.�شح 
عبد  حتقيق   ) 672هـ  الأندل�شي)ت  اجلياين  الطائي 
هجر  دار  ـ  املختون  بدوي  د  حممنَّ ال�شيد  الرحمن 

1410هـ/1990م. ـ  للطباعة والن�شـ القاهرة ـ ط1 
34.�شح الت�شيح على التو�شيح ـ خالد بن عبد الل 

هـ ( ـ دار الفكر ـ  بيوت.  الأزهري ) ت905 
مل�شكالت  والت�شحيح  التو�شيح  �شح   .35
فوؤاد  د  حممنَّ حتقيق  ـ  مالك  ابن  ـ  ال�شحيح  اجلامع 

عبد  الباقي ـ دار الكتب العلمية ـ بيوت.
وتعليق  ت�شحيح  ـ  الكافية  على  �شي  الرنَّ �شح   .36
ـ  طهران  ـ  ال�شادق  موؤ�ش�شة  ـ  عمر  ح�شن  يو�شف 

1398هـ /1978م .
�شم�ض  مالك  ابن  اأَلفية  على  طولون  ابن  37.�شح 
د بن علي بن طولون الدم�شقي ال�شاحلي   الدين حممنَّ
حممد  جا�شم  احلميد  عبد  حتقيق  ـ  953هـ(  ت   (
الفيا�ض الكبي�شي ـ دار الكتب العلمية ـ  بيوت ـ  ط1 

ـ 2002م.
ابن  ـ  الكبي(  ال�شح  الزجاجي)  جمـل  38.�شح 
ُع�شفـور الإ�شبيلي) ت 669هـ( ـ حتقيق �شاحب اأبو 

جناح ـ بغداد ـ1402هـ/1982م .  
39.�شح ابن عقيل على اأَلفية ابن مالك ـ بهاء 
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حممد  حتقيق  769هـ(ـ  عقيل)ت  بن  الل  عبد  الدين 
ـ  القاهرة  ـ  الرتاث  مكتبة  ـ  احلميد  عبد  الدين  حميي 

1420هـ/1999م. 
الل  عبد  اإِ�شماعيل  حممد  ـ  جرير  ديوان  40.�شح 

ال�شاوي ـ مطبعة ال�شاوي ـ القاهرة ـ ط1.
اأبو علي اأحمد بن حممد  41.�شح ديوان احلما�شةـ 
بن احل�شن املرزوقي) ت 421هـ ( ن�شه اأحمد اأمني  
وعبد ال�شالم هارونـ  دار اجليلـ  بيوتـ  ط1ـ  1411 

هـ / 1951م. 
42.�شح ديوان حما�شة اأَبي متام ـ اأَبو العالء املعري 
)ت449هـ( ـ درا�شة وحتقيق ح�شني حممد نق�َشه ـ دار 
1411هـ / 1991م .  الغرب الإ�شالمي ـ بيوت ـ ط1ـ 
43.�شح قـواعد الإعراب امل�شمى بـ" اأَوثق الأ�شباب 

819 هـ( خمطوط  الكنـاين)ت  بن جماعة  الدين  "عز 
حكمت  عارف  مبكتبة  حمفوظ  اأ�شل  عن  م�شور 

باملدينة املنورة حتت رقم:144.
44.�شح كتاب �شيبويه ـ اأَبو �شعيد ال�شيايف ـ اجلزء 
الثاين ـ حتقيق  رم�شان عبد  التواب الهيئة امل�شية 

العامة للكتاب ـ  1990م.
45.  �شح كتاب �شيبويهـ  اأبو �شعيد ال�شيايفـ  اجلزء 
الرابع ـ حتقيق حممد ها�شم عبد الدائم ـ مطبعة دار 

الكتب امل�شية بالقاهرة ـ 1998م .  
46.�شح كتاب �شيبويه ـ علي بن عي�شى الرماين )ت 
اإبراهيم �شيبة  د  اإعداد حممنَّ ـ   الأَول  ـ اجلزء  384هـ( 
ـ  املكرمة  مكة  ـ  القرى  اأُم  جامعة   ، دكتوراة  ر�شالة 

1414هـ.
47.�شح اللمع يف النحوـ  القا�شم بن حممد بن مبا�ش 
 ، د  حممنَّ عثمان   رجب  حتقيق  ال�شيرـ   الوا�شطي 

مكتبة اخلاجني ـ القاهرة ـ ط1 ـ 1420هـ/2000م.
بن  علي  بن  يعي�ض  الدين  موفق  ـ  املف�شل  48.�شح 
يعي�ض النحوي ) ت 643هـ ( ـ اإدارة الطباعة املنيية 

مب�ش.
املو�شوم  الإعراب  �شنعة  يف  املف�شل  49.�شح 

بـ"التخمي"ـ �شدر الأفا�شل القا�شم بن احل�شني 

الـرحمن  عبـد  حتقيق  هـ(ـ   617 )ت  اخلوارزمي 
العثيميـن ـ دارالغرب الإ�شالمي ـ بيوت ط1ـ  1999م 

.
حممد  بن  عمـر  الكبيـ  اجلزولية  املقدمـة  50.�شح 
�شهو  بن  تركي  حتقيق   ـ   ) 645هـ  ت   ( ال�شلـوبني 
 2 ط  ـ  ـ بيوت  الر�شالة  موؤ�ش�شة  ـ  العتيبي  نزال  بن 

ـ 1414هـ / 1994م .    
الإعراب  امل�شكلة  الأَبيات  اأَو�شح  ال�شعر  51.كتاب 
حممود  حتقيق  ـ   ) 377هـ  )ت  الفار�شي  علي  اأَبو  ـ 
1414هـ  ـ  ـ القاهرة ـ ط1  ـ مكتبة اخلاجني  الطناحي 

/1988م.
52.�شحيح البخاريـ  اأَبو عبد الل حممد بن اإ�شماعيل 
القطب  علي  حممد  راجعه  ـ  البخاري)ت254هـ( 
ـ  ـط4  بيوت  ـ  الع�شية  املكتبة  ـ  البخاري  وه�شام 

1420هـ/2000م.
اأَبو  53.�شحيح م�شلم ب�شح النووي ـ حميي الدين 
مكتبة  ـ  676هـ(  النووي)ت  �شف  بن  يحيى  زكريا 

1423هـ/2003م. ـ  ال�شفا ـ ط1 
بدر  ـ  البخاري  �شحيح  �شح  يف  القاري  54.عمدة 
الدين  العيني) ت 855هـ( ـ اإِ�شاف ومراجعة �شدقي 
ـ  ـ  دار الفكر للطباعة والن�شـ بيوت  جميل العطار 

ط1 ـ 1418هـ / 1998م .   
اأَحمد  بن  اخلليل  الرحمن  عبد  اأَبو  ـ  55.العني 
املخزومي  مهدي  حتقيق  ـ  175هـ(  )ت  الفـراهيدي 
واإِبراهيم ال�شامرائي ـ موؤ�ش�شة دار الهجرة ـ طهران 

ـ ط2 ـ 1409هـ / 1989م . 
بن  اأَحمد  ـ  البخاري  الباري ب�شح �شحيح  56.فتح 
عبد  حتقيق  ـ  852هـ(  الع�شقالين)ت  حجر  بن  علي 
ـ  الفكر  دار  ـ  اخلطيب  الدين  وحمب  باز  بن  العزيز 

بيوت. 
57.الفـريد يف اإِعـراب القراآن املجيـد ـ املنتجب ح�شني 
د  حممنَّ حتقيق   ) 643هـ  الهمـذاين)ت  العـز  اأبي  بن 
قطرـ  ـ  الثقافة  دار  علي خميمرـ  وفوؤاد  النمر  ح�شني 

ط1 ـ 1411هـ/1991م.
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58.الف�شول املفيـدة يف الـواو املزيـدة ـ �شالح الـدين 
خليـل بن كيكلدي العالئي) ت 761هـ(  حتقيق ح�شن 
مو�شى ال�شاعر ـ دار الب�شي ـ الأردن ـ ط1ـ1410هـ / 

1990م .
ح�شن  بن  حممد  الدين  �شم�ض  العلميةـ  59.الفوائد 
امل�شية  الكتب  بدار  ـ خمطوط  ت859هـ(  النواجي) 

برقم) 516لغة(.
بن  عمرو  ب�ش  اأبو  ـ  �شيبويه(  كتاب  60.الكتاب) 
ال�شالم  عبد  حتقيق  (ـ  هـ   180 قنرب)ت  بن  عثمان 
ـ ط2  للكتاب  العامة  امل�شية  الهيئة  ـ  هارون  حممد 

ـ 1977م. 
الأَقاويل يف  التنزيل وعيون  61.الك�شاف عن حقائق 
وجوه التاأْويل ـ جار الل الزنَّخم�شي)ت 538هـ(  دار 

املعرفة ـ بيوت.
62.ك�شف امل�شكالت واإي�شاح املع�شالتـ  اأَبو احل�شن 
ـ  علي بن احل�شني الباقويل الأَ�شبهاين  ) ت543هـ( 
اللغة  جممع  مطبوعات  ـ  الدايل  اأَحمد  د  حممنَّ حتقيق 

العربية بدم�شق ـ ط1 ـ 1415هـ/1995م.
عبد  البقاء  اأبو  ـ  والإِعراب  البناء  علل  يف  63.اللباب 
الل بن احل�شني  العكربي) ت 616هـ( حتقيق غازي 
،ودار  بيوت  ـ  املعا�ش  الفكر  دار  ـ  طليمات  خمتار 

1416هـ/ 1995م.  ـ  الفكر ـ دم�شق ـ ط1 
بن  مكرم  بن  د  حممنَّ الف�شل  اأَبو  ـ  العرب  64.ل�شان 
ـ بيوت  ـ دار �شادر  711هـ(  الأَفريقي ) ت  منظور 

ـ لبنان .
احل�شن  بن  حممد  امللحةـ  �شح  يف  اللمحة   .65
اإِبراهيم  وحتقيق  درا�شة  ـ  720هـ(  ت  ال�شايغ) 
ال�شاعدي ـ عمادة البحث العلمي ـ اجلامعة الإِ�شالمية 

ـ املدينة املنورة ـ ط1 ـ 1424هـ.
66.اللمع يف العربية ـ اأبو الفتح عثمان بن جني ) ت 
392هـ( ـ حتقيق حامد املوؤمن ـ عال  الكتب ـ بيوت ـ 

ط2 ـ1405 هـ /1985م . 
67.املحرر الوجيز يف تف�شي الكتاب العزيزـ اأَبو 

 ) 541هـ  ت  الأَندل�شي)  عطية  بن  احلق  عبد  د  حممنَّ
ـ  ط1  ـ  الدوحة  ـ  وزمالئه  فاروق  الرحايل  حتقيق  ـ 

1398هـ/1978م .
بن  علي  اللغةـ  يف  والأَعظم  واملحيط  68.املحكم 
د علي  458هـ(ـ  حتقيق حممنَّ اإِ�شماعيل بن �شيده )ت 
النجارـ  معهد املخطوطات بجامعة الدول العربيةـ ط1 

ـ 1393هـ/1973م.
عبنَّاد)ت  بن  اإِ�شماعيل  ال�شاحب  اللغةـ  يف  69.املحيط 
385هـ( ـ حتقيق حممد ح�شن اآل يا�شني ـ عال الكتب ـ 

ط1ـ1414هـ/1994م.
70.جمال�ض ثعلب ـ اأبو العبا�ض اأحمد بن يحيى ثعلب 
)291هـ( ـ حتقيق عبد ال�شالم هارون ـ دار املعارف ـ 

القاهرة ـ ط5.
د  حممنَّ بن  اأَحمد  الف�شل  ـاأَبو  الأَمثال  71.جممع 
د  حممنَّ حتقيق  ـ   ) 580هـ  ت  امليداين)  الني�شابوري 

حميي الدين عبد احلميد ـ دار القلم ـ بيوت .  
72.امل�شتق�شى يف اأمثال العرب ـ جار الل حممود بن 
ـ  العلمية  الكتب  دار  538هـ(ـ  الزخم�شي)ت  عمر 

1977م.  / 1397هـ  ـ  بيوت ط1 
طالب  اأبي  بن  مكي  ـ  القراآن  اإعراب  73.م�شكل 
القي�شي)ت 437هـ( ـ حتقيق يا�شني حممد ال�شوا�ض 
 / ـ1421هـ  ط2  ـ  دم�شق  ـ  والن�ش  للطباعة  اليمامة 

2000م. 
74.معاين القراآن ـ اأبو زكريا يحيى بن زياد الفّراء) 

ت 207 هـ(ـ عال الكتب ـ بيوت ـ ط2 ـ 1980م . 
75.معاين القراآن واإعراُبه ـ اأبو اإ�شحاق اإبراهيم بن 
اجلليل  عبد  حتقيق  ـ  هـ(   310 الزجاج)ت  ال�شي 

عبُده �شلبي ـ عال الكتب ـ ط1 ـ 1408هـ / 1988م . 
بن  حممـود  القا�شم  اأَبو  العربيةـ  علم  يف  76.املف�شل 
ـ  بيوت  ـ  اجليل  دار  ـ  هـ(   538 الزخم�شي)  عمـر 

دون تاريخ.
77.معجم مقايي�ض اللغةـ َاحمد بن فار�ض بن زكريا 

) ت 395هـ ( ـ حتقيق عبد ال�شالم هارون ـ دار الفكر 
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ـ ط2 ـ 1390هـ/ 1970م. 
يحيى  زكريا  اأَبو  ـ  القراآن  اإِعراب  يف  78.امللخ�ض 
باخلطيب  املعروف  احل�شن  بن  د  حممنَّ بن  علي  بن 
دار  ـ  مراد  يحيى  حتقيق  ـ  التربيزي)ت502هـ( 

احلديث القاهرة ـ 1425هـ/2004م. 
ه�شام  ابن  ـ  الأَعاريب  كتب  عن  اللبيب  79.مغني 
دار  ـ  املبارك  مازن  حتقيق  ـ  الأَن�شاري)ت761هـ( 

الفكر 1979م.
80.املقا�شد ال�شافية يف �شح اخلال�شة ال�شافيةـ اأَبو 
ـ  790هـ(  )ت  ال�شاطبي  مو�شى  بن  اإِبراهيم  اإ�شحق 
اإِ�شدار  ـ  اجلزء الثالث ـ حتقيق عياد بن عيد الثبيتي 
مركز اإحياء الرتاث الإ�شالمي بجامعة اأم القرىـ  مكة 

/2007م .  املكرمة ـ ط1 ـ 1427هـ 
81.مو�شل الطالب اإىِل قواعد الإِعراب ـ خالـد بن عبد 
الل الأزهري) ت 905 هـ (ـ حتقيق عبد الكرمي جماهد 

ان ـ الأُردن ـ1411هـ/1991م. ـ دار الب�شي ـ عمنَّ
الب اإِىل معرفة قواعد الإعرابـ  جمهول  82.هداية الطُّ

ـ دار الكتب امل�شية) نحو: 1709 (.
جالل  ـ  اجلوامع  جمع  �شح  يف  الهوامع  83.همع 
�شم�ض  اأحمد  حتقيق  911هـ(ـ  ت  ال�شيوطي)  الدين 
الدين ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ ط 1ـ 1408 هـ / 

1998م.
 


