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  (كافة)مشكل إعراب 
ة للناس  ÷يف قوله تعاىل: 

َّ
 ×وما أرسلناك إال كاف

 
 حبيب أحمد علي العزاويد.  

 كلية التربية - جامعة تكريت
 قسم اللغة العربية

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 المقدمة

  .وعلى آله وصحبه ومن وااله ,والصالة والسالم على رسول اهلل ,الحمد هلل
  :بعدأما 

  ہ ہ ہ ۀچ  :فددددددددددددددددي قولدددددددددددددددده تعددددددددددددددددالى (كافددددددددددددددددة)فقددددددددددددددددد اسدددددددددددددددد وق ني اسدددددددددددددددد عمال 

چ  ہ
فكدداه ذلددف دافعددا لددي  ,إذ وجدددأ أه اددالا االسدد عمال قددد جدداش علددى ايددر  ددر  النحدداة ,(0)

للبحث في مظداه النحدو وال  سدير ب يدة الوقدو  علدى آراش النحداة والم سدرلن وأقدوال   فدي اداله 
ومددا أرسددلناك إال كافددة  :فددي قولدده تعددالى (كافددة)راب مشددكل إعدد)المسددةلة فبحه  ددا تحددن عنددواه 

ولعود السبب فدي ات يدار ادالا المو دوى الدى محاولدة الوقدو  علدى ال دال  الدالي  شدة  (,للناس
ومددا تم دد  عددن ذلددف  ,الددواردة فددي االددة الكرلمددة (كافددة)بددين النحدداة والم سددرلن فددي إعددراب 

 .ال ال 
إذ  ,تسدبق ا مقدمدة وتلي دا تاتمدة وقد اق ضن تطة البحث تقسيمه على ثالثة مباحدث

وتناولن فدي  ,أ رأ في المقدمة إلى سبب ات يار المو وى فضال عن اإل ارة إلى أا  مصادره
وأصددددله  (كافددددة)فددددي الل ددددة إذ تصصدددد ه لدراسددددة المشدددد رك الل ددددوي لددددد (كافددددة)المبحددددث ا ول 

 :لددى مطلبددينفددي أصددول النحددو إذ قسددم ه ع (كافددة)وتضددمن المبحددث الهددا ي دراسددة  ,اال دد قاقي
وتصصن المطلدب الهدا ي  ,تناولن في المطلب ا ول اس عمال ا على المش ور في كالم العرب

وأمددا المبحدث الهالددث ف صصد ه للمشددكل فددي  ,السد عمال ا علددى ايدر المشدد ور فدي كددالم العدرب
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إذ قسم ه كاللف علدى مطلبدين إذ تصصدن المطلدب ا ول السد قراش ورود ل ظدة  ,القرآه الكرل 
وجداشأ  ,وتناولن في المطلب الها ي إعراب المشكل وال دال  فيده ,في القرآه الكرل  (كافة)

 .ال اتمة م ضمنة أا    ائج البحث
 .أما مصادر البحث فقد توزعن بين ك ب النحو وال  سير والحدلث وال قه وايراا

 .وآتر دعوا ا أه الحمد هلل رب العالمين
 

 اللغة:)كافة( في المبحث االول: 

 الل وي لد )كافة( وأصله اال  قاقي: المش رك

فدي معجمداأ الل دة  جدد أ  دا مشد قة مدن  (كافدة)عند البحث في ا صدل اال د قاقي لدد 
 ول ددالا ا صددل دالالأ م عددددة عكدد  أصددحاب المعجمدداأ علددى ذكراددا  (,كدد َّ )الجدالر الهالثددي 

 :من ا
 ( َّ كدد)  نددى كافددة فددي ومع))(: اددد 071أ )جدداش فددي ت دداللب الل ددة لالزاددري  (:مندد )بمعنددى

وكددل  ,واددي حا ددي ه ,ومددن ذلددف ك ددة القمددي  ,ا دد قاا الل ددة مددا لكدد  الشدديش فددي آتددره
وأصدل  ,وسمين ك ة الهوب ؛    ا تمنعه أه لن شدر , حو ك ة الميزاه ,مس طيل فحرفه ك ة

 ((ال أكد   دعرا وال ثوبدا ,أمدرأ أه أسدجد علدى سدبعة)) :ومنده قولده  ,(2) ((الك  المن 
 .(4)ع ما من االس رسال حال السجود ليقعا على ا رضال أمن :أي ,(0)

 )  قدال ابدن منظدور (,جمد )فدي الل دة مدرادا بده معندى  (كد َّ ): وقدد لدةتي (جمد )بمعندى  )ك َّ
وإ مدا قيدل  ,والكافدة بمعندى الجماعدة ,(5) ((ك َّ الشيش لك ده ك دا جمعده)) (:اد 700أ ) 

 .(6)للناس كافة ؛   ه لنك  بعض   الى بع 

 ( َّ كددددددددددد)  قدددددددددددال ال راايددددددددددددي  (ردَّ )بمعندددددددددددى  (كددددددددددد َّ )كهيدددددددددددرا مدددددددددددا لدددددددددددرد   (:ردَّ )بمعندددددددددددى 
ددددد َّ )) (:ادددددد075أ )  ردك الشددددديش عدددددن  :أي ,والك ك دددددة ك دددددف الشددددديش ,كددددد َّ بصدددددره وك 

 .(7) ((الشيش
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 ( َّ كدددد)  قدددددال ابددددن فدددددارس (,قددددب )معندددددى  إلرادة (كدددد   )وربمددددا جددددداشأ  (:قدددددب )بمعنددددى 
مدن ذلدف الكد   ,لدى قدب  وا قبداضالكا  وال اش أصل صدحي  لددل ع)) (:اد 095أ ) 

 .(8) ((   ا تقب  االشيش ,سمين باللف ,لإل ساه

 ( َّ ك)  ولقدال للبعيدر إذا  )) :ادالا المعندى بقولده (ادد 090أ )ذكدر الجدواري  (:كب ر)بمعنى
وقد ك َّن الناقة تكد     ,والناقة كافة ألضا ,او كا  :كبر فقصرأ أسنا ه ح ى تكاد تالاب

 .(9) ((ك وفا  

 (,كددد َّ )اسدد  فاعددل مشدد ل مددن ال عددل  (كافدددة)إه  :ش مددا تقدددم لمكددن القددولوفددي  ددو 
واددالا  ,ومن ددا المندد  (كدد   )فقددد أ ددارأ المعجمدداأ العربيددة الددى معددا ي مددادة  (,الكدد   )ومصدددره 

وإه المعدا ي ا تدر ال دي أفادادا ال عدل  (,كافة)المعنى او الالي ل بادر الى الالان عند اس عمال 
جاش القوم كافة ادو فدي ا صدل اسد   :كافة في  حو)) :فقد قيل ,من )ك ( مرداا جميعا الى ال

 فاعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
 .(01) ((كةه الجماعة منعوا باج ماع   أه ل رج من   أحد  (من )بمعنى  (ك   ) 

 المبحث الثاني: )كافة( في أصول النحو:

 المطلب ا ول: اس عمال ا على المش ور في كالِم العرب:
ادو أه تكدوه حداال  –علدى مدا لدرم جم دور النحداة  – (كافة)إه االس عمال ا فص  لد 

وال لجوز أه لهنى أو  ,(00)واي بمعنى الجماعة وإ اف  ا إلى ما بعداا تطة ,م ةترة عن صاحب ا
 (تاصَّدة)وكداللف  ,لد  تدهنو ولد  تجمد    (عام دة) :كاف اأ وال كاف ين كما لدو قلدن  :لجم  إذ ال لقال

 ,كافدة وقاببدة  :وقد للزم بع  ا سدماش الحاليدة  حدو)) :جاش في  رح الر ي على الكافية ,(02)
 .(00) (.(وتق  كافة في كالم من اللوثل بعربي ه مضافة اير حال ,وال تضافاه

وال تددتل ا ا لد  والدالم  ,وال ل صر  ب ا ب ير النصب على الحالية من العقالش دائمدا
 (04) .وقامو معا ,قاموا جميعا :؛    ا في مالاب قولف
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 الها ي: اس عمال ا على اير المش ور في كالِم العرب: المطلب
 اس عمال ا مضافة: .0

مضافة الى ما بعداا على اير الوجه الالي ات ل عليده جم دور النحداة  (كافة)اس عملن 
قدد جعلدن ال بندي كاكلدة علدى كافدة ): ) ؛ فقد جاش في ا ثر المروي عن عمدر بدن ال طداب

 بيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 
 .(05) ((...المسلمين

مدن ذلدف مدا  ,االسد عمال عندد بائ دة مدن علمداش الل دة الم قددمين والم دةترلنوورد االا 
 ,(06) ((...تلقده .. وجعله رسدوال الدى كافدة.)) :إذ قال (,اد 001أ )ورد عن الحسن البصري 
إه القدراه  دزل  :لدو أ داش أقدول)) (:ادد 214أ )قال عنده الشدافعي  ,والحسن من أفص  العرب

كافددة )) :إذ قددال (اددد 092أ )ومندده مددا ذكددره ابددن جنددي  ,(07) ((بل ددة الحسددن لقلددن ل صدداح ه
 كافددددددددة )) :إذ قددددددددال (اددددددددد 470أ )والجرجددددددددا ي  (09) ((كافددددددددة الل دددددددداأ)و ) ,(08) ((أصددددددددحابنا
 كافددددددددة)) :بقولدددددددده (اددددددددد 508أ )والزم شددددددددري  ,(20) ((كافددددددددة العلمدددددددداش)و ) (21) ((ا وقدددددددداأ

 .(22) ((ا بواب 
ذلف على مسداحاأ واسدعة فدي آثدارا  أما عند علماش ال  سير وال قه والحدلث فنجد 

كافدة )و ) ,(20) ((كافدة المسدلمين)) :إذ قدال (ادد 001أ )إذ ورد االا االس عمال عند الطبري 
 كافددددددة)و ) ,(25) ((كافددددددة المشددددددال )) :بقولدددددده (اددددددد 670أ )والقرببددددددي ( 24) ((عبدددددددة ا وثدددددداه

  ,(27) ((ابهكافددددة أصددددح)) :إذ قددددال (اددددد 852أ )وابددددن حجددددر العسددددقال ي  ,(26) ((المسددددلمين 
 :بقولددده (,ادددد 0251أ ) والشدددوكا ي ,(29) ((كافدددة أادددل ال  سدددير)و ) ,(28) ((كافدددة النددداس)و )
 .وايرا  ,(01) ((كافة الم سرلن))
 اس عمال ا مسبوقة بحر  الجر: .2

مسدبوقة بحدر  الجدر  (كافدة)على الرا  من ات داا جم دور النحداة علدى مند  اسد عمال 
على  )) :من ا ما أورده الطبري في تةرل ه بقوله ,اأ الك بفقد وردأ مسبوقة به في عدد من أمَّ 

 كافدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
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 ((في كافة الصحابة)و ) ,(02) ((إلى كافة الناس)) :بقوله (اد 071أ )والجصَّاص  ,(00) ((ا مة
إلددى  )) :إذ قددال (,اددد 515أ ) ,وال زَّالددي ,(04) ((فددي كافددة ا وقدداأ)) :بقولدده ,والجرجددا ي ,(00)

 الددددددددددى كافددددددددددة)) :بقولدددددددددده ,والقرببددددددددددي ,(06) ((افددددددددددة الصددددددددددحابةك)و ) ,(05) ((كافددددددددددة ال لددددددددددل
 فدددي كافدددة )) :بقولددده (ادددد 748أ )والدددالابي  ,(08) ((علدددى كافدددة المسدددلمين)و ) ,(07) ((ال لدددل 

 .وايرا  (09) ((العقائد
 (كافددة)وقددد ر ددر لددي بعددد ال  بدد  واالسدد قراش أه تددروج العلمدداش عددن القاعدددة النحولددة لددد 

لمكددن أه ل سددر بة دده سدد وه أو تسدداال فددي االسدد عمال ال لمكددن ال ددي ات ددل علي ددا جددل النحدداة ال 
 .وإ ما لمكن ت سيره بة ه توس  في االس عمال ,الركوه إليه أو االع داد به

 المبحث الثالث: المشكل في القرآن الكريم:

 المطلب ا ول: اس قراش ورود ل ظة )كافة( في القرآه الكرل : 
ما دديا فدي سددورة  ,رآه الكدرل  فعليدا مددرتين فقد ومشدد قات ا فدي القدد (كافَّدة)وردأ ل ظدة 

چ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ  ٱچ  :قددال تعددالى ,ال دد  
ومضددارعا  (41)

 ۇ  ڭۇ ڭ ڭڭ   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ قدال تعدالى  ,الناصدبة فدي سدورة النسداش (أه)منصوبا بد 

 .(40) چ  ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ,أول دا فدي سدورة البقدرة ,في ارب  آلداأ (كافة)أ بل ظ أما في بقية الموا   فقد جاش
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھچ  :قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال تعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالى 

چۇ  
چ   ى ى ى ى ى ېې ې  ۉې ۉ ۅچ  :قدال تعدالى ,وثا ي ا في سورة ال وبة ,(42)

(40), 
 ى ى ى ى ى ى  ىى  ى ى  ى ېچ  :وثاله دددددا فدددددي سدددددورة ال وبدددددة ألضدددددا قدددددال تعدددددالى

چى
چ  ہ ہ ہ ہ ۀچ  :قددال تعددالى ,, ورابع ددا فددي سددورة سددبة(44)

وادداله االددة اددي مو ددوى  ,(45)
 .بحهنا

في سياا م  ل  عن سياا الل ظة ا ترم ؛  (الك )وقد وردأ كل ل ظة من أل اظ 
بصي ة ال عل الما ي ؛ ل ناسب عل  اهلل المسبل بنوالا كل  (ك َّ )ف ي سورة ال    جاشأ ل ظة 

ل يدددد  چپ  پ ٻ ٻ  ٻ ٻ  ٱچ  :قولددده تعدددالى )فرلدددل سدددواش أكدددا وا مسدددلمين أم مشدددركين إذ إه )
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وحسدن سدمع ك  بدين قبائدل  ,علد   والداك  فك  دا لحكمدة اسد باا قدوتك  :أي ,عمال لكدل فرلدل
فناسددب اسدد عمال ال عددل  ,(46) ((العددرب وأه ال لجددد المشددركوه ذرلعددة اال الدد ظل  مددنك  بالبابددل

  .الما ي عل  اهلل المسبل بحقيقة ا مور
ليناسدب اسد عمال  (أه)اش فقد اس عمل ال عدل المضدارى المنصدوب بدد أما في سورة النس

 (عسى ربك  اه لدرحمك ) :كقوله تعالى  (أه)؛  ه ال الب في تبراا أه لكوه مق ر ا بد  (عسى)
چٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پچ  :وقوله تعالى , (47)

فضال عن أ  ا إذا دتلدن  (48)
ل ؛    ا من أفعال المقاربة ؛ لداللف للدزم ال عدل المضدارى على ال عل المضارى أتلص ه لالس قبا

 . (49)ال ي اي عل  االس قبال (أه)
فقد ات ل العلمداش علدى أ  دا جداشأ  ()كافة أما السياقاأ ا ربعة ال ي وردأ في ا ل ظة

فضددال عددن ات دداق   علددى إعراب ددا حدداال باسدد هناش تلددف ال ددي وردأ فددي قولدده  ,إلفددادة معنددى الجمدد 
إذ ذابددوا فددي إعراب ددا مددالااب  دد ى سددةعرض ل ددا م صددال إه  دداش اهلل  ,چ  ہ ہ ہ ہ ۀ چ :تعددالى
 .تعالى

 المطلب الها ي: إعراب المشكل وال ال  فيه:
 إعراب )كافَّة( حاال وال ال  في صاحب ا: (0

حداال بيدد  فدي االدة الكرلمدة (كافدة) عدرابإلدى إ النحدولين والم سدرلن من بائ ة نذاب
  :إذ ا قسموا في ذلف على فرلقين ,الحال أ    ات ل وا في صاحب

قددال ابددن  ,قددال بة  ددا حددال مددن الندداس م قدمددة عليدده وفددي الكددالم تقدددل  وتددةتير :ا ول
عام ددددة لجميدددد   :أي (,ومددددا أرسددددلناك إال كافددددة للندددداس) :قولدددده تعددددالى)) (:اددددد 597أ )الجددددوزي 
 وتابعددده االوسدددي ,(51) ((ومدددا أرسدددلناك إال للنددداس كافدددة)) :وفدددي الكدددالم تقددددل  تقددددلره ,ال الئدددل

حددال مددن الندداس  (كافددة)الم بددادر إلددى الددالان أه )فيمددا ذاددب إليدده إذ لددرم أه ) (اددد 0271أ ) 
وأرلددد بدده العمددوم لمددا فيدده مددن المندد  مددن  ,قدددم إال عليدده لالا مددام وأصددله مددن الكدد  بمعنددى المندد 

 :جاش الناس كافدة فمعنى ,وا   ر في ذلف ح ى قط  فيه النظر عن معنى المن  بالكلية ,ال روج



 ((إال كافَّة للناس وما أرسلناك))في قوله تعالى:  (كافة)مشكل إعراب 
  حبيب أحمد علي العزاويد.  

096 

 

 

 (كافدة)فيمدا ذابدا إليده ايدر أ ده جعدل  (ادد 0090أ )وتابع ما ابدن عا دور  (50) ((.جاؤوا جميعا
من أل اظ العموم ووقعن انا حداال مسد هنى مدن  (كافة))) :الدالة على الحصر إذ لقول (إال)بعد 

 :ي اداله االدة.... وال قددلر فد.واي حال مقدمة على صاحب ا المجدرور بدالحر  ,عموم ا حوال
وقدددم الحددال علددى صدداحبه لالا مددام ؛    ددا تجمدد  الدداللن ك ددروا  ,ومددا أرسددلناك للندداس اال كافددة

   (52)(.(برسال ه
ومددالاب جم ددور النحددولين أ دده ال لجددوز تقدددل  الحددال علددى صدداحب ا المجددرور بحددر  

 (54)اهوابدن براد (,ادد 077أ )وأبا علي ال ارسي  (,اد 021أ )اير أه ابن كيساه  ,(50)الجر
  : (55)إذ أ ار إليه بقوله (اد 672أ )واو مالاب ابن مالف  ,ذابو الى جواز ذلف

 وسبل حال ما بحر  جر قد *** أبوا وال أمنعه فقد ورد
وال أمندد  ذلددف ؛   دده ورد فددي كددالم  ,أبددى النحدداة أه لسددبل الحددال صدداحبه المجددرور بحددر  :أي

 .العرب
 ه تقدم الحال على صاحبه المجرور ,ياو الحر  ا صل (بحر )ولعل المراد بقوله 

إذ تقدم الحال على صاحبه  ,بحر  جر زائد جائز بإجماى النحولين كقولنا ما جاش راكبا من رجل
 . (56)؛   ه مجرور بحر  جر زائد
وعللددوا المندد  بددةه تعلددل )) :تعليددل النحددولين للمندد  بقولدده (900أ )و قددل السدديوبي 

فحقه إذا تعدم لصاحبه بواسطة أه ل عدم إليه ب لف الواس   ,هالعامل بالحال ثاٍه ل علقه بصاحب
وأه فعددال واحدددا ال ل عدددم بحددر  واحددد الددى  ,لكددن مندد  مددن ذلددف تددو  ال بدداس الحددال بالبدددل

وبدةه حدال المجدرور بحدر   دبيه  ,فجعلوا عو ا من اإل راك في الواسطة ال زام ال دةتير , يئين
فكمددا ال لجددوز  ,زلددده فددي الدددار م كئددا   :راش  حددوبحددال عمددل فيدده حددر  جددر م ضددمن معنددى االسدد ق

 .(57) ((تقدل  الحال على حر  الجر في مهل االا ال لقدم عليه انا
ومما ورد به السماى عن العرب من تقدم الحال على صاحبه المجرور بالحر  قدول    

 : (58)الشاعر
 لئن كاه برد الماش ايماه صادلا *** اليَّ حبيبا إ  ا لحبيب



 

تشرلن الها ي      (00) العدد    (09) المجلد 
(2102 ) 

097 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

المجرور بحدر   (لاش الم كل )ادلا حااله م قدماه على صاحب ما الضمير ف يماه وص
 (.إلى)جر أصلي او 

 :(59)ومنه قول الشاعر
 فإه تف أذواد أصبن و سوة *** فلن لالابوا فراا بق ل حبال

 المجددددرور بحددددر  جددددر أصددددلي اددددو  (بق ددددل)حددددال م قدمددددة علددددى صدددداحب ا  (فراددددا)فددددد 
 (.الباش ) 

 : (61)وقول ااتر
 ا عنك  بعد بينك  *** بالكراك  ح ى كة ك  عنديتسلين بر 

وقدد تقددم  (عدن)وادي مجدرورة محدال بدد  (عدنك )حال من كا  الم ابدب فدي  (برا)فد 
 .الحال عليه

 أو دد  )علددى ذلددف بعددد أه أورد اددالا الشددااد فددي ك ابدده  (اددد 765أ )وردَّ ابددن اشددام 
مددن الكددا  وال دداش للمبال ددة ال حددال  (كافددة)وأه  ,والحددل أه البيددن  ددرورة)) :بددالقول (المسددالف
وا ول مم ند  والهدا ي تدال   ,بدالالم (أرسدل)وتعددي  ,وللزمه تقدل  الحال المحصدورة ,لل ة يث
  (60) (.(ا كهر

ولبدو لي أه ثمة تعس ا ليس له داٍى في تةولل كل مدا ورد فدي الشدعر مدن تقددل  الحدال 
فدالحل  ,  ده تدال  قدول الجم دورعلى صاحبه المجرور بحر  الجر والحك  عليه بالضدرورة ؛ 

وال  ددف فددي أه السددماى أصددل مددن االصددول النحولددة  ,أ دده جددائز ؛ لددورود السددماى بدده عددن العددرب
فالدداللن أجددازوا ال قدددل  اسدد دلوا بددالن   ,المع بددرة بددل اددو ا صددل ا ول مددن أصددول النحددو العربددي

  (62) .على حين ل  لجد الما عوه سوم ال عليل ,القرآ ي والسماى عن العرب
ولقدد   (,أرسددلناك)حددال مددن الكددا  فددي  (كافددة)أمددا ال رلددل الهددا ي فقددد ذاددب إلددى أه 

أرسددلناك جامعددا للندداس فددي  :فددي مقدمددة القددائلين بدداللف إذ لددرم أه المعنددى (اددد 000أ )الزجَّدداج
على االا أه تكوه للمبال دة ك داش الراولدة  (الد اش)وحل  ,فجعله حاال من الكا  ,اإل الار واإلبالغ
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إال  ) :قولده تعدالى)) :فيما ذاب إليده لقولده (اد 606أ)ووافقه ابو البقاش العكبري  ,(60)مةوالعال
ومدا  :أي ,م علدل بده (للناس)و  ,وال اش زائدة للمبال ة (أرسلناك)او حال من الم عول في  (كافة

  (64) .((أرسلناك إال كافة للناس عن الك ر والمعاصي
 (كافددة)لزجَّدداج فيمددا ذاددب إليدده مددن إفددادة ا (اددد 745أ )وتددال  أبددو حيدداه ا  دلسددي 

وال اش فيه للمبال ة فدإه الل دة  (جامعا)بمعنى  (كافة)وأما قول الزجاج إه )) :بقوله (جامعا)معنى 
  (65) .(((جم )ليس بمح ورا أه معناه  (ك )ال تساعد على ذلف ؛  ه 

اج فيده  ظدر ؛  ه كهيدرا والحل أه ما ذاب إليه أبو حيداه فدي اع را ده علدى كدالم الزجَّد
واددو مددا ذكر دداه فددي  (,كدد )اددو أحددد معددا ي  (جمدد )مددن أصددحاب المعجمدداأ قددد أ ددار إلددى أه 

وفضدال عددن ذلدف فقدد ورد فددي  ,وا د قاقاته فدي أول اددالا البحدث (كدد )دالالأ الجدالر الل دوي 
ي الحمدد هلل الددال)) :وادو قولدده  (جامعددا)بمعندى  (كافددة)الحددلث الشدرل  مددا لالدد القددول بدةه 

 (أرسدلني)حدال مدن اليداش فدي  (كافدة)فدد , (66) ((أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشديرا و داللرا
 معطوفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى 

 (.رحمة)
او اح مال  عي  إذا  (أرسلناك)ولرم الباحث أه اح مال كو  ا حاال من الضمير في 

دئدددال إلدددى ل ظدددة إذ ال حاجددة عن ,ومددا أرسدددلناك إال أه تك  ددد  وتدددردع   :مددا علمندددا أه م ددداد االدددة
فال معنى للك  والردى إال ت ول    من عالابه  (,بشيرا و اللرا) :بعد تالليل الجملة بقوله (كافة)

وفضددال عددن ذلددف فددإه اهلل سددبحا ه  ,وعقابدده ح ددى لرتدددعوا بال ةمددل فيمددا وعددد اهلل مق رفددي الجددرائ 
وكددل ذلددف لالددد   (عامددة)فددي االدداأ الددهال  ا تددر إال بمعنددى  (كافددة)وتعددالى لدد  لسدد عمل ل ظددة 

 .كو  ا حاال من الناس م قدمة عليه واهلل أعل 

 إعراب )كافَّة(  ع ا  وال ال  فيه:
 كافة( في االة الكرلمة  ع دا  لمصددر محدالو  تقددلره )ذاب بع  العلماش إلى إعراب 

  إال إرسالة عامة ل   محيطة ب   ؛    ا إذا  مل   :إال كافة للناس)) :قال الزم شري (إرسالة)
وأبددددو  (,اددددد 685أ )  (68)وتابعدددده البيضدددداوي , (67) ((فقددددد ك دددد    أه ل ددددرج من ددددا أحددددد مددددن  

  .في ذلف (اد 950أ )  (69)السعود
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وعدددَّ أبددو حيدداه اال دلسددي القددول بإعراب ددا  ع ددا لمصدددر محددالو  تروجددا عمددا  قددل عددن 
ولد   ,كوه إال حاالفالمنقول عن النحولين أ  ا ال ت (,عامة)بمعنى  (كافة)أما )) :النحولين بقوله

وال لح ددظ ألضددا  ,فجعل ددا صدد ة لمصدددر محددالو  تددروج عددن مددا  قلددوا ,ل صددر  في ددا ب يددر ذلددف
 .(71) ((اس عمال ا ص ة لمصدر محالو 

وذاددب ابددن اشددام إلددى تةليددد مددالاب أبددي حيدداه فددي إع را دده إذ عددد تقدددلر الزم شددري 
ال لعقدل إتراجده عمدا إل دزم  ع ا لمصدر محالو  واما ؛   ده أ دا  إلدى إسد عماله فيمدا  (كافة)

  .(70)فيه من الحالية
ممدا  (قاببدة)و  (كافدة))) :وعدَّ السمين الحلبي اس عمال ا في اير الحاليدة لحندا  بقولده 

  (72) .((لزم  صب ما على الحال فاتراج ما عن ذلف لحن
عدن الوصد ية إذ  (كافدة)ولرم إبن عا ور أه الزجواج والزم شري قد ا  ركا في اتدراج 

عن معنى الوص  بافادة الشمول  (كافة)وقد ا  رك الزجاج والزم شري انا في اتراج )) :وللق
وادالا   ,الالي او  مول جزئي في ارض معين الدى معندى الجمد  الكلدي المسد  اد مدن وراش ذلدف

الدالة على  (على)أو لعمد إلى  ,جام  للناس :أي ,إ ف كل للناس :فيقول (كل)كمن لعمد الى 
 الَّددددداك :لرلدددددد ,إلَّددددداك وعلدددددى :زئدددددي فيسددددد عمل ا بمعندددددى االسددددد عالش الكلدددددي فيقدددددولاالسددددد عالش الج

  (70) .((واالس عالش 
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 الخاتمة

 :بعد أه لسر اهلل لي السبيل إلتمام البحث توصلن إلى الن ائج ااتية
مرجع ددا الددى المندد  ؛  ه كددل  دديش ك دد َّ فقددد  ,فددي كددالم العددرب ل صددر  علددى معدداه (كدد ) .0

وأه المعا ي ا تر ال ي ل درج الي دا مردادا جميعدا إلدى  (,كافة)ا صلي لد واو المعنى  ,م ِن 
 .المن 

 .ال تةتي في كالم العرب إال حاال (كافة)ات اا جم ور النحولين والم سرلن على أه  .2

إذ لددرم فرلددل  ,فددي صدداحب ا (حدداال)اتدد ال  النحددولين والم سددرلن ممددن ذابددوا إلددى إعراب ددا  .0
 فددي (الكددا )علددى حددين لددرم ال رلددل ااتددر أ دده  (,للندداس) مددن   أ دده المجددرور بحددر  ألجددر

 (.أرسلناك) 

إه )كافة( في جمي  موا ع ا في القرآه الكرل  ل  ترد إال على  ر  النحاة إذ ل  لحدد   .4
ہ  ہ ۀچ  :تال  بين العلماش في ذلف باس هناش تالف   في تلف ال ي وردأ في قوله تعالى

 .چ  ہ ہ

وكددالم  ,أه تددةتي حدداال ؛  ظددرا السدد عمال ا فددي القددرآه الكددرل إه االسدد عمال ا فصدد  لكافددة  .5
و دداى عنددد  ,و دداى عنددد الم دداترلن ,ايددر أه اددالا ال لمندد  اسدد عماال وجددد منددال القدددم ,العدرب

 .وساد عند المحدثين ,الم ةترلن

 
 البحث: هوامش

_____________________ 
 .28سبة:  (0)

 .018/  0ت اللب الل ة:  (2)

 .018/  0صحي  الب اري:  (0)

 .000/  0عوه المعبود: لنظر:  (4)

 مادة )ك  (. 010/  9لساه العرب:  (5)
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 .597لنظر: ال وقي  على م ماأ ال عارل :  (6)

 .280/  5العين:  (7)

 .015/  5مقاليس الل ة:  (8)

 .004/  6الصحاح:  (9)

 .927/  0حا ية الصباه:  (01)

 .597لنظر: ال وقي  على م ماأ ال عارل :  (00)

 .280: لنظر: الكلياأ (02)

 . 52/  2 رح الر ي على الكافية:  (00)

 . 280الكلياأ:  (04)
 .92/  01روح المعا ي  (05)

 . 492/  2جم رة تطب العرب:  (06)

 .010/  0االة الن الة:  (07)

 .028/  0لنظر: سر صناعة اإلعراب:  (08)

 .249/  2لنظر: ال صائ :  (09)
 . 220/  0لنظر: دالئل االعجاز:  (21)

 .079/  0لمصدر   سه: لنظر: ا (20)

 .4لنظر: الم صل:  (22)

 .209/  04لنظر: جام  البياه:  (20)

 .209/  04لنظر: المصدر   سه:  (24)
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 .05/  0لنظر: الجام   حكام القرآه:  (25)

 .20/  2لنظر: المصدر   سه:  (26)

 .407/  0لنظر: ف   الباري:  (27)

 .29/  2لنظر: المصدر   سه:  (28)

 .486/  9ر   سه: لنظر: المصد (29)

 .000/  22, 246/  0لنظر: ف   القدلر:  (01)

 .451/  7تةرل  الطبري:  (00)

 .69/  0أحكام القرآه:  (02)

 .69/  0لنظر: المصدر   سه:  (00)

 .85دالئل االعجاز:  (04)

 .006/  0المس ص ى:  (05)

 .229/  0لنظر: المصدر   سه:  (06)

 .204/  8الجام   حكام القرآه:  (07)
 .26/  20لنظر: المصدر   سه:  (08)

 .405/  25سير أعالم النبالش:  (09)

 .24ال   :  (41)
 .84النساش:  (40)

 .218البقرة:  (42)

 .06ال وبة: من االة  (40)

 .022ال وبة من االة:  (44)
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 .28سبة من االة  (45)

 . 086/  26ال حرلر وال نولر:  (46)

 .8اإلسراش:  (47)

 .206البقرة:  (48)

 .026ظر: أسرار العربية: لن (49)

/  0, ت سدددير الجاللدددين: 255/  7, ولنظدددر: البحدددر المحدددي : 205/  6زاد المسدددير:  (51)
567. 

 .280/  7روح المعا ي:  (50)

 .098/  22ال حرلر وال نولر:  (52)

 . 092/  2, وام  ال وام : 29/  2لنظر:  رح الر ي على الكافية:  (50)

بدددن علدددي بدددن براددداه العكبدددري النحدددوي, كددداه مدددن العلمددداش  ادددو: أبدددو القاسددد  عبدددد الواحدددد (54)
القددائمين بعلددوم كهيددرة من دددا: النحددو والل ددة ومعرفددة النسدددب والح ددظ  لددام العددرب وأتبدددار 

, 259اددد(. لنظددر:  زاددة ا لبدداش:  451الم قدددمين, ولدده أ ددس  دددلد بعلدد  الحدددلث, )أ 
 .021/  2, وب ية الوعاة: 00/  2وإ باه الرواة: 

 .217/  2بن عقيل:  رح ا (55)

 .482/  0, وحا ية ال ضري: 0170/  0لنظر: حا ية الصباه:  (56)

 .092/  2ام  ال وام :  (57)

 .092/  2البين من الطولل, لنسب الى كهير عزة, دلوا ه:  (58)

 0البين لطليحة بن توللد ا سدي, واو من  وااد: اللباب في علل البناش واإلعراب:  (59)
 .006/  5, والم ص : 292/ 
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, 020/  2البيددن مددن الطولددل لدد  أعهددر علددى قائلدده واددو مددن  ددوااد: أو دد  المسددالف:  (61)

 .64/  06واللباب في علوم الك اب: 

 .040/  2أو   المسالف:  (60)

قالوا:  ه تعلل العامل بالحال تاب  ل علقه لصاحبه, فحقه اذا تعددم لصداحبه بواسدطة أه  (62)
 ة.ل عدم الى الحال ب لف الواسط

 .092/  4لنظر: معا ي القرآه واعرابه:  (60)

 .092/  2ال بياه في إعراب القراه:  (64)

 .042/  22, ولنظر: روح المعا ي: 255/  7البحر المحي :  (65)

 .004/  0مجم  الزوائد:  (66)

 .60/  06, ولنظر: اللباب في علوم الك اب: 078/  5الكشا :  (67)

 .066/  0لنظر: أ وار ال نزلل:  (68)

 .000/  7لنظر: إر اد العقل السلي :  (69)

 .255/  7البحر المحي :  (71)

 .700/  0م ني اللبيب:  (70)

 .761/  0الدر المصوه:  (72)

 .7/  21ال حرلر وال نولر:  (70)
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 المصادر والمراجع

 ه الكرل . القرآ 
الصدادا  اد(, تحقيل: محمدد 071أحكام القرآه: أحمد بن علي الرازي الجصاص, )أ  .0

 اد. 0415بيروأ,  –قمحاوي, دار إحياش ال را  العربي 

 إر دداد العقددل السددلي  إلددى مزالددا القددرآه الكددرل : محمددد بددن محمددد المعمدداري أبددو السددعود, .2
 لبناه, )د.  (, )د. أ(. –بيروأ  –اد(, دار إحياش ال را  العربي  950)أ  

ادد(,  577يدد اهلل ا  بداري, )أ أسرار العربيدة: عبدد الدرحمن بدن أبدي الوفداش محمدد بدن عب .0
 م. 0995, 0بيروأ,   –تحقيل ف ر الدلن قباوة, دار الجيل 

اد(, تحقيل:  624إ باه الرواة على أ باه النحاة: أبو الحسن علي بن لوس  الق طي, )أ  .4
 اد. 0410محمد أبو ال ضل ابرااي , ال يةة المصرلة العامة للك اب, )د.  (, 

 ال ةولددددل:  اصددددر الدددددلن أبددددو ال يددددر عبددددد اهلل بددددن عمددددر البيضدددداوي أ ددددوار ال نزلددددل وأسددددرار  .5
 بيروأ, )د.  (, )د. أ(. –اد(, دار ال كر 790)أ 

دار الجيدل  اد(, 760اال صاري, )أ  –أو   المسالف إلى ال ية ابن مالف: ابن اشام  .6
 م.0979, 5بيروأ,   –

الموجدددود, دار  البحدددر المحدددي : أبدددو حيددداه اال دلسدددي, تحقيدددل الشدددي  عدددادل أحمدددد عبدددد .7
 م.2110 -اد 0422لبناه,  –الك ب العلمية, بيروأ 

ادد(, تحقيدل  900ب ية الوعداة فدي ببقداأ الل دولن والنحداة: جدالل الددلن السديوبي, )أ  .8
 م.0924 -اد  0042القاارة, )د.  (,  –احمد زكي, دار الك ب المصرلة 

ادد(,  001ر الطبدري )أ تةرل  الطبري )تةرل  الرسل والملوك(: أبو جع ر محمد بن جرلد .9
 م.0967 – 2تحقيل: محمد أبو ال ضل ابرااي , دار المعار  بمصر,  
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اددد(,  606ال بيدداه فددي إعددراب القددرآه: أبددو البقدداش محددب الدددلن عبددد اهلل العكبددري, )أ  .01

 تحقيل: علي محمد البجاوي, دار إحياش الك ب العربية, )د.  (, )د. أ(.

 م.0997تو س, )د. أ(,  –عا ور, دار سحنوه  ال حرلر وال نولر: محمد الطاار بن .00

 تددددددرلب الدددددراوي فدددددي  دددددرح تقرلدددددب الندددددواوي: عبدددددد الدددددرحمن بدددددن أبدددددي بكدددددر السددددديوبي, .02
 الرلدداض, –ادد(, تحقيدل: عبدد الواداب عبددد اللطيد , مك بدة الرلداض الحدلهدة  900)أ  
 )د.  (, )د. أ(. 

وجددالل الدددلن اددد(, 891ت سددير الجاللددين: جددالل الدددلن محمددد بددن احمددد المحلددي )أ  .00
 , )د. أ(.0القاارة,   –اد(, دار الحدلث 900السيوبي, )أ 

ادد(, تحقيدل عبدد السدالم  071ت اللب الل ة: أبو منصور محمد بن احمدد ا زادري, )أ  .04
 م.0976القاارة, )د.  (,  –ااروه, الدار المصرلة 

 ال وقيدد  علددى م مدداأ ال عددارل : محمددد عبددد الددرؤو  المندداوي, تحقيددل محمددد ر دددواه .05
 اد. 0401, 0بيروأ,   –الدالة, دار ال كر 

ادد(,  670الجام   حكام القرآه: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد ا  صاري القرببي, )أ  .06
 مصر, )د. أ(, )د.  (. –دار الشعب, القاارة 

 بيدددددروأ, )د.  (, –جم دددددرة تطدددددب العدددددرب: احمدددددد زكدددددي صددددد وأ, المك بدددددة العلميدددددة  .07
 )د. أ(. 

ح ا  مو ي  ل ية ابن مالف, تحقيل: محمود بن الجميل, مك بة حا ية الصبَّاه على  ر  .08
 لبناه, )د.  (, )د. أ(. –بيروأ  –الص ا 

 الدددر المصددوه فددي علددوم الك دداب المكنددوه: احمددد بددن لوسدد  المعددرو  بالسددمين الحلبددي  .09
 اد. 0417, 0دمشل,   –اد(, دار القل   756)أ 

 رحمن بدددددن محمدددددد الجرجدددددا ي, دالئدددددل االعجددددداز: ابدددددو بكدددددر عبدددددد القددددداار بدددددن عبدددددد الددددد .21
 ,0بيدددددروأ,   –ادددددد(, تحقيدددددل: د. محمدددددد ال دددددو جي, دار الك ددددداب العربدددددي  470)أ 

 م. 0995 

 م.0994, 0دلواه كهير عزة,  رح: عد اه زكي درولش, دار صادر, بيروأ,   .20
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 روح المعددا ي فددي ت سددير القددرآه الكددرل  والسددب  المهددا ي: أبددو ال ضددل محمددود االوسددي, .22

 ار إحياش ال رتث العربي, بيروأ, )د.  (, )د. أ(.اد(, د0271)أ  

 زاد المسددير فددي علدد  ال  سددير: جمددال الدددلن عبددد الددرحمن بددن علددي بددن محمددد الجددوزي, .20
لبنداه,  –بيدروأ  –اد(, تحقيل: محمد بن عبد الدرحمن عبدد اهلل, دار ال كدر  597)أ  
 م.0987, 0 

اددد(,  748احمددد الدالابي, )أ سدير أعددالم الندبالش:  ددمس الددلن أبددو عبدد اهلل محمددد بدن  .24
 تحقيل:  عيب االر اؤو , ماسسة الرسالة, )د.  (, )د. أ(. 

ادددد(, 769 ددرح ابدددن عقيددل علدددى أل يددة ابدددن مالددف: ب ددداش الدددلن عبدددد اهلل بددن عقيدددل, )أ  .25
القدددداارة, )د.  (,  –تحقيددددل: محمددددد محيددددي الدددددلن عبددددد الحميددددد, مك بددددة دار ال ددددرا  

 م.2115

ادددد(,  090لعربيدددة(: اسدددماعيل بدددن حمددداد الجدددواري )أ الصدددحاح )تددداج الل دددة وصدددحاح ا .26
 م.0987, 4تحقيل: احمد عبد ال  ور عطار. دار العل  للماللين: لبناه,  

صحي  الب اري: محمد بن اسماعيل ابو عبد اهلل الب اري )أ(, تحقيدل: مصدط ى دلدب  .27
 .0987 -اد  0417, 0الب ا, دار ابن كهير, بيروأ,  

اد(,  0029ي داورد: العظي  آبادي محمد  مس الحل, )أ عوه المعبود  رح سن ه أب .28
 اد. 0405, 2بيروأ,   –دار الك ب العلمية 

العدددددين: ال ليدددددل بدددددن احمدددددد ال راايددددددي, تحقيدددددل: د. م ددددددي الم زومدددددي و د. ابدددددرااي   .29
 السامرائي, دار ال الل, )د.  (, )د. أ(.

 –الك دددب العلميدددة  ادددد(, دار 800االدددة الن الدددة فدددي ببقددداأ القدددراش: ابدددن الجدددزري, )أ  .01
 اد. 0411, 2بيروأ,  

الكشا  عن حقائل ال نزلل وعيوه ا قاولل في وجوه ال ةولل: أبو القاس  محمود بن عمر  .00
 –اددد(, تحقيدددل: عبددد الددرزاا الم ددددي, دار إحيدداش ال ددرا  العربدددي  508الزم شددري )أ 

 بيروأ, )د.  (, )د. أ(.
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اد(, تحقيل اازي م  ار  606لعكبري, )أ اللباب في علل البناش واإلعراب: أبو البقاش ا .02

 اد.0406, 0دمشل,   –بليماأ والدك ور عبد اهلل  ب اه, دار ال كر 

اددد(, تحقيددل:  881اللبدداب فددي علددوم الك دداب: أبددو ح دد  عمددر بددن علددي الدمشددقي, )أ  .00
 –الشددي  عددادل احمددد عبددد الموجددود والشددي  علددي محمددد معددوض, دار الك ددب العلميددة 

 م.0998 -اد 0409, 0لبناه,   –بيروأ 

 , 0بيددروأ,   –اددد(, دار صددادر  700لسدداه العددرب: محمددد بددن مكددرم بددن منظددور )أ  .04
 )د. أ(.

 مجمددددد  الزوائددددددد ومنبدددددد  ال وائددددددد: للحددددددافظ  ددددددور الدددددددلن علددددددي بددددددن أبددددددي بكددددددر ال يهمددددددي  .05
 , )د.  (. 0988لبناه,  –بيروأ  –اد(, دار الك ب العلمية  817)أ 

ادد(,  458يل النحوي المعدرو  بدابن سديده, )أ الم ص : أبو الحسن علي بن اسماع .06
 م. 0996, 0بيروأ,   –تحقيل: تليل ابرااي  ج ال, دار احياش ال را  العربي 

ادد(, تحقيدل: محمدد  515المس ص ى في عل  ا صول: محمدد بدن محمدد ال زَّالدي, )أ  .07
 اد.0400, 0بيروأ,   –عبد السالم عبد الشافي, دار الك ب العلمية 

اددد(, 000آه وإعرابدده: أبددو اسددحاا ابددرااي  بددن السددري المعددرو  بالزجَّدداج )أ معددا ي القددر  .08
 -ادددددد 0424القدددداارة, )د.  (,  –تحقيددددل, عبددددد الجليددددل عبدددددده  ددددلبي, دار الحدددددلث 

 م.2114

م ني اللبيب عدن ك دب ا عارلدب: جمدال الددلن أبدو محمدد عبدد اهلل بدن لوسد  بدن اشدام  .09
 –مبارك ومحمد علي حمد اهلل, دار ال كر اد(, تحقيل: د. مازه ال 760اال صاري, )أ 

 .0985, 6بيروأ,  

اددد(. تحقيددل: عبددد السددالم محمددد ادداروه, دار  095مقداليس الل ددة: احمددد بددن فددارس )أ  .41
 م. 0979 -اد  099, 0بيروأ,   –ال كر 

اددد( تحقيددل: الدددك ور  577 زاددة ا لبدداش فددي ببقدداأ ا دبدداش: أبددو البركدداأ ا  بدداري, )أ  .40
 اد.0415, 0االرده,   –رائي, مك بة المنار ابرااي  السام


