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  إهداء
  أهدي مثرة عملي يف هذه الصفحات إىل قرتي عيني

  ولديّ احلبيبني؛
  وإىل من كان معي طوال رحلتي يف هذا البحث

  بصرب وتوجيه ودعاء
  إىل أبي حممد وهارون
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  :ة ــــــــاملقدم
  

ه اللفظي و املعنوي من أهم ياخلطاب يف جانبيعد البحث يف الصالت القائمة بني 
نقف  ميكن أنذا البحث وحنن يف هيف ضوء املنهج الوظيفي،  للدارس تتبعهااجلوانب اليت ميكن 

وبني ما تؤديه من معان وأغراض تتعلق  نظام اللغة يف تراكيبها الوشائج القائمة بني على تلك
ا، أو تكذيب اخيتلف يف تقبله للخطاب تصديقً هذا األخري الذي، بقصد املتكلم وفهم املتلقي

ا أوإنكار تردالعامة لتلقي خطابه مما يستوجب من املتكلم صوغ كالمه وفق هذه احلاالت ؛اد ،
األساسي للتعبري  النموذج الزيادة يف املبىنفيه وهو ما ميكن تطبيقه يف أسلوب التوكيد الذي متثل 

حرفًا  تكرار املعىن بأي صورة كانت سواء بلفظه كما هو فيه، وذلك على اعتبار أنه ميثل فكرة
أو فعال أو مجلة أو شبه مجلة، وهو ما يدخل يف التوكيد اللفظي، أو تكرار املعىن  كان أو امسا

ولكن يف صورة لفظية خمالفة للفظه وهو ما يسمى بالتوكيد املعنوي، وهذه الزيادة اليت  مبفهومه
إال لفائدة استعمالية يف اللغة تؤدى من خالل فهم أن كل تكون على أصل اخلطاب ال تكون 

الذي  هو القانون الوظيفي الذي حيكم اللغة العربيةتغيري يف املبين يؤدي إىل تغيري يف املعىن، هذا 
    .  سننطلق منه يف هذا البحث 

أحدمها يتعلق باملنهج  : حمورين أساسيني على ه الدراسة سوف تقومذفإن ه وهكذا
عها ي، والثاين يتعلق باملدونة اليت حرص القدماء على توزعند النحاة  يف دراسة اللغة العربية املتبع

  .بني الشعر العريب والقرآن الكرمي، وإن أضاف بعضهم احلديث النبوي الشريف 
مل  - رغم مرور عقود على بدايته  - إن املسار الوظيفي لتحليل اجلملة العربية هذا، و

 على مجيع أبواب النحو ومسائله،وتعترب الدراسة الوظيفية ملسائل العربية يكتمل بعد حبيث يأيت
لتفسري  اا سديدمن أهم الدراسات اليت جيب أن حتظى باهتمام الدارسني، وذلك ألا متثل طريقً

 ،بني األشكال اللغوية وبني وظائفها –يف منهجها  –النصوص وفهمها من خالل ربطها 
ىن وما يكتنف اجلملة العربية من مناسبات قول ومقتضيات، وهي معتمدة يف ذلك على املع
  .قة القائمة بني املتكلم واملخاطبمع مراعاة العال ،اإلبالغي واللفظي: بذلك تربط بني السياقني 

ا جتتمع فيه هذه اخلصال مثل أسلوب التوكيد، الذي أسلوب –فيما قرأت  –ومل أجد 
وقد عرف القدماء . اب وحالة املتكلم واملخاطب تالحظ فيه بنية التركيب وموقف اخلط

وداللة، ولكنهم رغم ذلك أمهلوا الكثري من األشكال  أشكاال كثرية للتوكيد وحللوها بنيةً
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وإن  ،للتوكيدواملسائل األخرى املتعلقة ذا األسلوب ومل يدرجوها يف التقسيمات املعروفة 
  .بواب أخرى يف أ عن إفادا معىن التوكيدكانوا قد حتدثوا 

أما فيما خيص املدونة اليت تنطلق منها هذه الدراسة فمصدرها واحد يقوم على انسجام 
ووحدة لغوية وصلت إىل حد اإلعجاز يف البيان ونعين بذلك نصوص القرآن الكرمي ، إذ إن 
أخذ النماذج من هذا النص كدليل لكل استخدام وكل داللة سياقية ومقامية جيعل من النتائج 

 تنأىمقدرة فال تؤدي بنا إىل اختالق تأويالت بعيدة وتعابري  ،صل عليها متسقة ومتكاملةاحمل
روح اللغة كما هو احلال عند حتكيم الشعر الذي كثريا ما خيضع إىل تعبري فردي انفعايل،  عن

قد يؤدي بصاحبه إىل التصرف يف اللغة كأحد مستخدميها معتمدا على ما تبيحه الضرورة 
اليت كانت وال تزال تنحو  احملاوالت إحدىالدراسة ذا اال، ومن مث تكون هذه ليبدع يف ه

إىل جعل القرآن الكرمي مصدرا للتقعيد والتحليل النحوي، وهذه الفكرة قدمية تناقلتها كتب 
، من ذلك ما ذكره التعميم و التطبيقمل يكتب هلا  وإناملناسبات النحو والتفسري يف بعض 

 جيوز، )إذا(و  )إذ( كلمة أنّ )إذ وإذا(أثناء تعرضه لبعض مسائل ن قطرب ع –الفخر الرازي 
 ألنا وذلك، حسن كالم قطرب قاله الذي هذا من أنّ -األخرى  مقام منهما واحدة كل إقامة
، العظيم بالقرآن إثباا جيوز فألن،  جمهول قائل عن منقول جمهول بشعر اللغة إثبات جوزنا إذا

 يف الواردة األلفاظ تقرير يف يتحريون النحويني ما رأى كثريا يفًا أنهمض.  أوىل ذلك كان
 إذا فإم، منهم التعجب شديد أنهو، به فرحوا جمهول ببيت تقريره يف استشهدوا فإذا، القرآن
 دليال به القرآن ورود جيعلوا فألن، صحته على دليال وفقه على اهول البيت ذلك ورود جعلوا
   . !أوىل كان صحته على

جيعل التطرق إليه  مما قد جوانب،ورغم كثرة تطرق الباحثني ملوضوع التوكيد من عدة 
  :إال أنين أرى أن جدة طرحي هلذا املوضوع تكمن يف عدة نقاط من أمهها  ا،ومعاد مبتذالً

األساليب العربية  على بعض -حسب علمي  – املنحى الوظيفي الذي مل يطبق حىت اآلن - 
باالقتصار على وإمنا ال يزال يتسم  ،، وإن طبق فإنه مل يأت على مجيع األشكالومنها التوكيد

  . فقط ، مما جعله مشتتا يف بعض الدراسات أو اآلراءصور معينة عند كل دارس
دراسة األشكال التوكيدية غري األصيلة يف باب التوكيد، واليت مل تلق من العناية يف جانبها  - 

إليه كثري من الدارسني قدميا وحديثا عند التعرض إىل حتليل  أشار اهو مو - املعنوي ما تستحق  
فكانت السيطرة للمفهوم الصناعي للتوكيد ، مما أشكل علينا  -بعض التراكيب اللغوية اخلاصة
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كما جعل كثريا من الدارسني خيتلفون يف اعتبار بعض  ،حتديد دائرة التوكيد يف اللغة العربية يف
 .تها بالتوكيد األساليب وحتديد عالق

وراء نظرية  اجنرارهم وبيان مدىمناقشة آراء النحاة يف دراسة بعض مسائل هذا األسلوب  - 
 امإشاررغم  ،من إغفال للجوانب غري الشكلية داخل النص وخارجه ذلك العامل وما يستتبع

لة لتأيت غري أا مل تكن شام ،إىل ما تؤديه هذه األشكال من داللة توكيدية من حني إىل آخر
  .على مجيع املواضع 

 التوكيد منهصور  ما أمكن استنباطه منواستنباط تعميم الدراسة على آيات الذكر احلكيم  - 
ا حبسب ما يقتضيه كل سياق ، مع استخالص الدقائق الداللية ملا جاء من وظيفي وحتليلها حتليالً

التخصيص املؤكدة، واليت أغناها على ما يسمى بأبواب  ، وبالتركيزاألسلوبصور تركيبية هلذا 
أي كتب النحو ( ورغم ذلك مل تفرد هلا الكتب املتخصصة  ،املفسرون شرحا وتفسريا معنويا

 .أبوابا خاصة )  والبالغة 

إن األشكال والدالالت اليت تتعلق بأسلوب التوكيد يف هذه الدراسة ستكون انطالقا من  - 
وفق منظور  ن البناء العام هلذا األسلوب سيتشكلفإ ومن مث ،مدونة موحدة هي النص القرآين

 .واحد مما سيكتب له عدم التعارض فيما بينه أو تفاوت األداء الكالمي 

دراسة وظيفية ألسلوب التوكيد يف ( كانت خطة هذا البحث املوسوم بـ يف ضوء ما ذكرنا و
   . وكل باب يضم ثالثة فصول ،متمثلة يف مدخل وبابني) الكرمي  القرآن

عاجلت فيه قضيتني هلما صلة وثيقة باملنهج وأثره يف دراسة اللغة قدميا وحديثا : املدخل  - 
وما يتصل بذلك من تعريف د التبويب النحوي وأثره يف دراسة أسلوب التوكيفتناولت أوال 

املنهج الوظيفي هلذا األسلوب وعالقته بالتوابع األخرى يف الدرس النحوي، مث حتدثت عن 
وما ميكن أن جينيه الدرس العريب احلديث من هذا املنهج على اعتبار ما  حوي العريبوالدرس الن

  .فيه من معاجلة للغة يف إطار املبىن واملعىن 
وكان ذلك يف  ،الباب األول تناولت فيه دراسة أسلوب التوكيد بني القدماء واحملدثني

  :، وذلك على النحو التايل ثالثة فصول
التوكيد يف اللغة العربية وارتباطه مبناسبات القول (نونته بـوقد ع: الفصل األول  - 

هو  ،ذلك أن أهم ما يتعلق ذا األسلوب خصوصا وبقية األساليب اللغوية عموما ،)ومقتضياته
همه ابتداء من فهم مالبساته وأثر هذه فينطلق فقتضى احلال ومناسبات القول، مبما يسمى 

كما أن العالقة بني املتكلم والسامع تظهر جلية ضمن هذا  .األخرية يف دراسته وحتليل قضاياه 
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األسلوب الذي يعتمد على مدى تصديق السامع للخرب أو تكذيبه، أو تشككه وإنكاره، 
وارتباط ذلك مبستويات عدة تؤثر يف استخدام أشكال التوكيد وأدواته كما ا ونوع .   

سواء كباب كيد من دراسة لدى القدماء تتبعت فيه ما خص به أسلوب التو: الفصل الثاين  - 
أو دراسته ضمن بعض األبواب النحوية  ضمن التوابع،، كما فعل النحاة يف جعله لمستق

كما  .وغريها .. األخرى اليت قد تؤدي وظيفة التوكيد كاحلال أو الصفة أو بعض الظروف 
تتبع لدى النحاة هذا الكان  وقد .عىن التوكيد مبفهومه العام مب ارتباطتتبعت كل قضية لغوية هلا 

والبالغيني واألصوليني ملا كان هلذه األصناف الثالثة من أثر يف الفكر اللغوي العريب قدميا 
، فركزت على ما قدمه علماؤنا قدميا من أفكار وجهود لغوية يف هذا اال كان هلا وحديثا 

أن اختالف  كما، فيما بعد س النحوي العريب احلديثأثرها الواضح يف عرض املعطيات يف الدر
اعتمادها على مناهجها البحث يف هذا اال انطالقا من  ىالتخصصات لدى القدماء أثر

 ، والبالغيونقائم على اللفظ والبناء اإلعرايبعلى املنهج ال اعتمدواالنحاة أغلب ، فاخلاصة
اسة العالقات داخل وفق منهج األداء الكالمي وارتباطه مبناسبات القول ومقاماته، ودر درسوه

م حظهم يف البحث يف هذا اال وفق منظورهم دورة التخاطب ، كما أن األصوليني كان هل
، واستنباط األحكام الشرعية القائم على اعتماد املعىن السياقي الذي يرتبط بالدالالت القرآنية

س أصالة وربط ذلك مبا احتوته كتب علم األصول من قضايا ومباحث متعددة ومتفرقة تعك
الفصل يعد مرتكزا للفصل الذي يليه الشتراك بعض القضايا  هذا ويعترب.  عندهم هذا األسلوب

  .بني القدماء واحملدثني
وهكذا كان الفصل الثالث خاصا مبا احتواه الفكر اللغوي العريب احلديث بعد تأثره مبا   

اجنازات علم اللغة خلفه الدرس اللساين الغريب احلديث ، فكان لذلك فضل الوقوف على 
، اليت تبحث يف تأدية األشكال اللغوية للوظائف املناهج اللغوية خصوصا الوظيفية وحتديد

، فكان هذا الفصل رصدا ملا عرفت به بعض األدوات النحوية من املتعددة يف اجلملة ويف النص 
أن استقراء  جانبها الوظيفي، مث مجع بعض الوظائف اليت اشتهرت يف أبواب أصلية هلا، إال

  .دالالا يؤكد مدى ارتباطها بأسلوب التوكيد يف الوظيفة 
  أشكاله  يف أسلوب التوكيد( ا تناولت فيه كل ما تعلق بـأما الباب الثاين فكان تطبيقي
  :على النحو التايل  وذلك ،اوذلك بتوزيعه يف ثالثة فصول أيض ،)ودالالته
بالبحث كل ما تعلق مببدأ الفائدة يف النحو تناولت فيه الفصل األول من هذا الباب   

انعدام بالعريب، وذلك الرتباط التوكيد بفكرة التكرار والزيادة ، وهي مصطلحات قد توحي 



 8 

، وهذا يتعارض مع إفادة يف اجلملة أو النص اقد ذكر سابقًحتمل معىن الفائدة فيها ألا 
اسية للغة البشرية، وفكرة الفائدة تتجلى تحقيق الوظيفة األسل تأسيسيةالتراكيب اللغوية ملعان 

يف تأدية العناصر املؤكدة هلذا املعىن األسلويب، كما قد تتجلى أيضا يف خروج األساليب املؤكدة 
، وأن اللغة ترفض العبثية يف إىل معان سياقية مهمة يف اخلطاب تشكل ارتباط املبىن باملعىن

  . داستخدام ألفاظها وتراكيبها إال للغرض املقصو
التوكيدية الواردة يف القرآن الكرمي وأهم  مناطفكان حلصر أغلب األ الفصل الثاينأما   

 املعاين اليت أدا يف النص القرآين، ولذلك حبثت فيه على شكل أمناط تعبريية تسهم يف إبراز 
يف أهم الصور اليت وردت عليها أدوات التوكيد وأشكاله التركيبية، فقد وردت األداة الواحدة 

كما تنوعت أشكال التوكيد بزيادة كما تعددت األدوات يف اجلملة الواحدة، اجلملة للتأكيد، 
وكل ذلك وفق نظام األدوات مع التصرف يف نظام اجلملة يف ما يسمى بالتقدمي والتأخري، 

  .لغوي معني حيافظ على بناء اللغة العربية 
ة احملددة لألشكال التوكيدية األكثر التطبيقي الدراسةأما الفصل الثالث فقد اشتمل على   

كانت إذ ا بالسياق وباملعاين املعجمية اليت حتكم اإلطار املعنوي العام للجملة، ا وارتباطًعمقً
من خالل مبعناه الواسع وذلك األبواب النحوية املتعددة تسهم يف تشكيل دائرة أسلوب التوكيد 

، ال ميكن أن تؤدى ومقامية معينة اض سياقيةالقرآن الكرمي، واستخدام هذه األبواب يكون ألغر
من خالله لكون معناها العام حيمل معىن متعدد االحتماالت، أو أن النص حيمل معىن ال إال 

ميكن أن يصدق إال ببذل أقصى العبارات املمكنة يف صوغه، أو أن اجلملة بعناصرها املكونة قد 
   . ك من املعاين السياقية اخلاصةإىل غري ذل .. تكون مما يدخل يف التعبري اازي

ووفق هذه اخلطة كانت مصادر البحث متنوعة ومتعددة ، فكانت تستقي من   
 وخصوصا اجلانب الوظيفي للدراسة ،ما عرفته من مناهج جديدة إطارالدراسات احلديثة يف 

الغيني ، وتنهل من مؤلفات القدماء باختالف ختصصام من حناة وبوتطبيقاته يف اللغة العربية
وعلماء أصول، وفوق كل ذلك كان االعتماد يف الفصول التطبيقية على التفاسري املتعددة 

الذي ميثل املصدر الرئيسي يف حتليل ما جاء من ا ما يقوم منها على التفسري النحوي خصوص
توكيد مبعناه الواسع يف النص القرآين مع احلرص على فهم كل تغيري يف بنية النص انطالقا من 

  . فهم القرآن الكرمي على أنه ميثل أعلى مراتب الفصاحة والبيان
دائما رحليت مع هذا البحث من مصاعب أو متاعب فإن ما سأذكره  ومهما واجهين يف

وما استطعت أن أعايشه من فكر علمائنا  الكرمي، من فائدة البحث يف لغة القرآن هما جنيتهو 
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حماورات فكرية بينهم حول دراسة هذا املعىن وما دار من مناقشات و القدماء واحملدثني
عند تعابري قرآنية   -كي استشف الدالالت واستنطق التراكيب  -، ألقف طويال األسلويب

سياقية مل تكن لتؤدى إال مبا  ناحتوت على شكل من أشكال التوكيد لتمد النص مبعىن أو معا
  .يسمى بالتوكيد 

 ين لن أنسى من كانوا يل عونا كما أنوسندا يف هذه الدراسة، وعلى رأس ا معنوي
واهتمام،  رعايةاألستاذ الدكتور السعيد هادف، وما أحاطين به من : هؤالء أستاذي املشرف 

  .   وصاحبتها؛ فجزاه اهللا كلّ خري على هذه الدراسة وما كان له من فضل
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  : التبويب النحوي وأثره يف دراسة أسلوب التوكيد: وال أ
ا يف التوصل إىل نتائج ا كبريدور - من العلوميف أي علم  - للمنهج أنمما ال شك فيه 

بكل أبعادها يف النحو العريب على  ،ة فيه كما هو معروف، غري أن التطرق هلذه القضيةذات أمهي
أن يقف  حياول تتبع جزئياته والتعمق فيها قبل أنيتطلب من الباحث احلصيف  ،وجه اخلصوص

حوية، عند املنهج الذي سيطر يف الغالب األعم على الدراسات الن وهو يف أساسه منهج شكلي
الكثري من االنتقادات من قبل الدارسـني علـى    للنحو العريب جهتنتائجه أن وأهم كان من 

  .واملتحايل  اختالف منطلقام وأهدافهم، فكان منهم املتحامل
علينا أن نعود مرة أخرى  حنونا العريب يف هذا املوضوعنتعرف على مسات درس ولكي 

املنهج العلمي الـذي  عن الذين تكشف كتبهم أعمال النحاة العرب  يفإىل قضية املنهج السائد 
ن بي القضايا اللغوية كما األصلح يف كلّهو وإن مل يكن هذا املنهج  ،اتبعوه يف أغلب دراسام

غة على حساب جوانب متعددة مما سيظهر فيما ا واحدا للّوذلك لتغليبهم جانب ،الدرس احلديث
سـتعمال  تفسري االف يف إىل التكلّ -يف كثري من األحيان  –بعد على أنه أخطاء منهجية أدت 

وتقدمي صور لغوية مصنوعة راعت جانب الصنعة النحوية كما عربوا عنها وأمهلـت   غوي،اللّ
  .غة لوظيفتها يف اتمع انب املعنوي الذي يعد األصل يف أداء اللّاجل

مد كان مييل أصـحابه يف الغالـب إىل صـب    املنهج الذي اعت فإنّ ،وكما ال خيفى 
دراسام وأحباثهم يف قالب شكلي تسيطر عليه ظاهرة اإلعراب وما يعتور أواخر الكلم مـن  

فضال عن كونه  ،عنصر فاصل يف كثري من قضايا املعىن رات؛ وهو األمر الذي رأى النحاة أنهتغي
إذ أدى م  ،ا يف كتب النحو لدى املتأخرين خاصةونستطيع أن نرى ذلك جلي. ا للسان ضابطً

وأخرى  ،حبسب إعراا إىل مجل هلا حمل من اإلعرابأيضا هذا املنهج إىل تقسيم أنواع اجلمل 
يف  يكـون  فذكروا أنّ من اجلمل ما عراب غري الظاهر،اإلمع التركيز يف ذلك على  ،ال حمل هلا

ـ   تعريفهم رغم، حمل نصب أو رفع أو جر ا مـا يللجمل اليت هلا حمل من اإلعراب أل يف ؤو
مما يعين  واجلمل اليت ليس هلا حمل من اإلعراب هي اليت ال تؤول مبفرد ،الركن االستبدايل مبفرد

ابية ألن كون اجلملة تؤول مبفرد يعين أا تقبـل حركـة   يف النهاية التركيز على العالمة اإلعر
  .اإلعراب فهذه األخرية خاصية من خصائص املفردات فشبهوا هلا اجلمل يف ذلك 

من خالل ما قدمته كتب  ونظائره يف الدرس النحويغري أن املتأمل يف تفاصيل ذلك  
ينحو يف  ،من مقارنة باملفرد رغم ما أسبغوه عليه ،أن هذا التقسيمالنحو يظهر له بشكل قاطع 

ومثال واحد كفيل بأن يوضح لنـا ذلـك دون   النهاية إىل قضية اإلعراب يف معناها الشكلي، 
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أخذنا مثال مجلة جواب الشرط يف هذا اإلطار جندها قد صنفت ضـمن  فلو  ،لف أو تقوتكلّ
نت جوابـا ألداة  وكا) إذا(أو) الفاء(وذلك باعتبار شكلها، فإن كانت مرتبطة بـ ) 1(القسمني

اجلملة يف حمل جزم جواب " : شرط جازمة فإن هلا حمال من اإلعراب ويعرب عنها النحاة بقوهلم 
مع وجود أداة جازمة ال حمل ) إذا(أو) الفاء(، يف حني أن مجلة اجلواب غري املرتبطة بـ "الشرط

رغـم أـا   .  يكون جمزوما أصال –متمثال يف الفعل خاصة  –هلا من اإلعراب ألن اجلواب 
، ليس بالقول إـا ال  اعتربت يف كلتا احلالتني جوابا للشرط ومل يفرق بينها شيء سوى احمللّ

  .تؤول باملفرد وإمنا باعتبار اجلزم 
العالمة  –عناصر التحليل النحوي  أحدوهذا يف جوهره يدل داللة صرحية على سيطرة 

واجلمـل وإن مل   اتقسيم وظائف املفردأساسا يؤخذ به، وميكن بواسطته ت كونهو - اإلعرابية
ا تبوب وفقه الوظائف النحوية ا منطلقًكما ينبغي عندهم أن تكون أيض.  تظهر يف هذه األخرية

العامل مل يكن املعيار الوحيـد   أنّ وذلك على الرغم من.  اخل …من فاعلية ومفعولية وحالية 
غري أن عناية  )2(شديدة باملعىن، به عنايةللتفسري عند سيبويه وغريه من املتقدمني، بل كان يواك

متأخري النق األول وحده فأدت إىل جعل اإلعراب نظرية كاملة مسوهـا  حاة توجهت إىل الش
 ،وتعريف وتـنكري  ،حوية األخرى من تقدمي وتأخريفلم حتظ باقي العناصر الن) نظرية العامل(

مبا حظي بـه عنصـر    -من األحيان يف كثري  – والنظام العام ألجزاء اجلملة ،وحذف وزيادة
قد بوبت على  مسائل النحو وقضاياهاإلعراب من اهتمام وعناية، بل إن األمر قد وصل إىل أن 

يتبعهـا   ،، فاملرفوعـات يف قسـم  بينها وظيفيا اإلعرابية وإن اختلفت املعاين احلاالتحسب 
  .) 3(مث ارورات ،املنصوبات

ة للمنهج الشكلي على أعمال النحاة مع حتوير معىن و هكذا فقد تزامنت هذه السيطر
إذ تداخل مفهوم اإلعراب مبعناه الضيق مبفهوم النحو الذي هو أبعد غاية  النحو وموضوعه ذاته،

إن النحـو  « :  وأوسع مدى من حصره يف ظاهرة من ظواهره أو جزئية من جزئياته حىت قيل
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يربز ضرورة حتديد موضوع  مما ،)4(لم واحدعألن الغرض طلب  » ايسمى إعرابا واإلعراب حنو
ـ واإلحاطة جبميـع   ،النحو بدقة أوال ليتجلى املنهج األصح لفهم دقة اللغة العربية مث  ا،جزئيا

  . ومعىن تعلمها وتعليمها مبىنتقدميها بطرائق أفضل لتيسري 
 اجنر فقد ،األخرى ألساليبمن ايف تبويبه ا أحسن حظ أسلوب التوكيد هذا، ومل يكن

وذلك بعد تضييق موضوعه  – ) التوابع( فوضعوه يف باب  املذكور،وراء منهجهم فيه حاة الن
ا يف تمشـت  هو اآلخر لنجدهالوظيفية،  تهمما أفقده مس -يف ما يسمى بالتوكيد اللفظي واملعنوي 

الفعـل   اليت يقرنون ا املؤكدة أن الواصلة وليت املتمنيـة ويف بـاب  ) إن (كمباحث خمتلفة 
النحوي ق بينه العمل وغريها مما فر ... )5(يذكرون نوين التوكيد وأحكامهما ألثرمها يف إعرابه

 ،إذ رأوا أنه مل يسلط مباشرة على هذا العنصر ،وسار فيه النحاة وراء فكرة تفسري األثر اإلعرايب
: العربيـة إال ملعنـيني   غة التوكيد ال يؤتى به يف اللّعلى أن  وإمنا عمل بالتبعية فجاءت عبارم

 ا وتوكيـدا حتقيقًوالتوكيد اللفظي الذي يكرر فيه اللفظ  ،التوكيد املعنوي بألفاظه املخصوصة
حرف :"إذ جاءت عبارام  ،، وما خرج عن هذين الصنفني ذكر يف مناسبات خمتلفة)6( للمعىن

"... ة املؤكـد احلـال  "،"املؤكداملفعول املطلق "،"توكيدحرف نصب و"، "للتوكيدجر زائد 
ضمن ما يسمى بأسلوب التوكيد، بل ظلت  أبواب ورغم ذلك مل تفرد هلذه األشكال املؤكدة 

، حبيسة أبواا األصلية يف ظل تقسيمها العاملي ال لشيء إالّ ألنها ال تستجيب ملبـدأ التبعيـة  
لـذي أُدرج ضـمنه   وحتى نقف على أمهّية املسألة منهجيا، ال بد لنا أن ننظر يف هذا الباب ا

 .التوكيد عند النحاة، مثّ نقف بدقّة عن أهم الفروق الوظيفية بينه وبني ما جمع معه من توابع  
  : التوابع يف النحو العريب  )1

موعة خمتلفة من الوظائف النحوية  وهو عنوانٌ ،حمظ التوابع مصطلح شكلي ترددت
نذكر من هؤالء  ،رض نفسه على أغلب الدارسنييزال أثر هذا املصطلح يفما ، ويف كتب النحو
حسان الذي أعطى الصبغة املعنوية هلذا املصطلح جبعل التبعية عالقة معنوية يف هذه الدكتور متام 

                                                 
4    ( ، �
!وت   . �
	زن ا���
	رك  : ت . ا�1�2ح �� ��/ ا��)�ا�\]	]�� ،_`	
a6ص .  1979. 3ط. دار ا�
91 .  

5  ( ، 5ab"� Pء ا��)�إ�!اه���  . 5ص.  1937.  2ط. ا�B	ه!ة . إ
  . 353/ 1 . 1995. بريوت، لبنان . املكتبة العصرية . حممد حميي الدين عبد احلميد : ت .املثل السائر ابن األثري ، )   6
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يراعـي  دون أن ضمن القرائن املعنوية، رغم أا مفهوم يقوم على الشكل اإلعـرايب،   األبواب
  .)7( الفروق املعنوية بينها

 ، أو هيهي األمساء اليت يكون إعراا على سبيل التبع لغريهاريف النحاة يف تعوالتوابع  
مخسة  -كتب النحوأغلب كما أمجعت  -وهي ،اب سابقه من جهة واحدةكل ثان أعرب بإعر

، إال أن هناك من نص علـى  )8(العطف -التوكيد  -عطف البيان  –البدل  -الصفة :  أضرب
ا البحث، وذلك على اعتبار أن عطف البيان يندرج وظيفيا أا أربعة، وهو ما سنأخذ به يف هذ

، وعلى وجه اخلصوص بدل الكل من الكل إذ يقومان مبهمة واحدة هي التفسـري  )9(مع البدل
  .)10(والبيان ملا قبلهما

وشكله التركييب فإذا كان بواسطة  اختالف درجة التابعاألخذ بعني االعتبار  وذلك مع 
كان بغري واسطة، فإن كان هو املعتمد باحلدث فهو البـدل، و إال  فهو العطف باحلرف، وإن 

الشهرة دون األول فهو عطف فإن كان مشروط االشتقاق فهو الصفة، و إال فإن اشترطت فيه 
نابعة من األثر اإلعرايب الذي يظهـر   ،أي التوابع وهذه التسمية.  )11(البيان، و إال فهو التأكيد

، وميكننا تلخيص أهم ما تناوله النحاة يف ا ملا قبلهاويكون مكافئً آخر هذه العناصر اللغوية ىعل
  :ن نقاط االتفاق واالختالف بينها نقطتني أساسيتني متثالباب التوابع يف 

  : التوابعالتوكيد وبقية بني  ) اللّفظي (  االتفاق الشكلي -أ
نوية أم شـكلية  لعل بعض الوشائج اليت مجعت التوابع يف النحو العريب سواء أكانت مع  

هي اليت دفعت بالنحاة إىل حماولة اجلمع بني هذه األبواب النحوية حتت عنوان واحد، كان من 
نتائجه إمهال قضية تصب يف املعىن وختدم اللّغة العربية يف أدائها لوظيفتها األساسية كما حتقـق  
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ن ينوب عن اآلخر يف مستويات األداء اللّغوي ومتثيل اخلطاب بأشكال لغوية ال ميكن ألحدها أ
ذلك، كما ال ميكن له أن يكون بنفس املستوى التبليغي لغريه من األشكال التركيبية اللغويـة  

ويبدو أن تداخل بعض وظائف تلك األبواب قد أشكل على النحاة عند حتليلها، مما . األخرى 
يبويه عند تعرضه كان له أثر يف تصنيفها وحتديدها، بل ويف االصطالح عليها أيضا، كما فعل س

للتوكيد، حيث أطلق عليه عبارات يبدو أنه كان هلا أثر يف من جاء بعده من النحاة، فقد مساه 
من ذهب إىل تفسري التوكيـد   بل إنّ من النحاة، )12()تكريرا(و) بدال(و) صفة(، و)ختصيصا(

جاءين : (، تقول التوكيد مبرتلة النعت «: يقول يف هذا السياق أبو علي الفارسي بالصفة، فهذا
، أن )جاءين زيد: (، ألنك أردت أنه جاءك ال غريه، إذ قد جيوز أن يكون إذا قلت )زيد نفسه

ورغم ما تأوله  . )13(»، فقد علم أنه جاءك ال غريه )نفسه: ( يكون غري زيد جاءك، فإذا قلت 
ال يتجـاوز   أبو علي الفارسي يف هذا النص من تقارب داليل بني النعت والتوكيـد، فـاملعىن  

نص  )جاءين زيد ال غريه(ـفقييده ولكن مع اختالف هذا التخصيص نوعا، االسم وت ختصيص
غـريه مل   أن ليس فيه نص على )جاءين زيد نفسه(على نفي أن يكون غريه قد جاء معه، بينما 

  .، بل التأكيد على أنه جاء بشخصه وال ينفي أن يكون غريه معه أيضا يأت معه
تبع ما ذكره النحاة من أحكام للتوابع أن خنلص إىل أهم السمات الشكلية و ميكننا بعد ت

اليت اشتركت فيها، وهي مما يدخل يف إطار سالمة املبىن هلذه العناصر اللغوية وطرق استعماهلا، 
وإن كانت تشمل أكثر من باب حنوي باعتبـار االنتمـاء   ولذلك تعد قرائن لفظية على باا، 

وي جلعلها يف باب واحد يف ظل املنهج السائد، وإن كان سببا أيضـا يف  وهو دافع ق املعنوي،
  :إمهال بعض اجلوانب الداللية املهمة يف اخلطاب 

تعد املطابقة يف العالمة اإلعرابية أهم عنصر تشـترك فيـه   :  العالمة اإلعرابيةاملطابقة يف  -1
ر للعالمة اإلعرابية بالتبعية، يقول شكال إعرابيا وأيضا سببا ألخذ هذه العناص )14(التوابع األربعة

                                                 
12   (	


  . 125 -124/  1. ب ا���
� !


�اuGv آ@�
c 	


9، وإ<�
B3 ب	


Iا ا��

5 ه
G� !

"�B� P

� !

�Lا اI

وه

 ;�/��


�ى >
� 	�X?b


� ا 
�
	`8 ا��6/
Sا�� . !

R>زي :  ا/

Bا� �

�X ض/

�
co;  – ، ا��A���6@ ا��)���ي
�>
�	ت ا�2	�#�
�   –وbc/ر5�X d أواv! ا�B!ن ا�@	�x ا�2g!ي /�bان ا��/� 140ص .  1983. ا�2\ا`
!  . د

.  
13   (    ، �
� ا�a	ر>
G� /

� ا�#!��
�       : ت.  ا�6#��7/ ا���D�6رة  أ�sGا� C

	ت ��2�/�b� ، ري�

5ab ا��"�

 y���� .1986  . 47ص .  
  . 204ص .  ا��sG ا�#!��� �#6	ه	 و��6	ه	)  14



 16 

فجميع هذه جتري على الثاين ما جرى على األول من الرفع ...  «ابن السراج يف هذا الصدد 
  .)15(» والنصب واخلفض 

األثر اإلعرايب يف أواخر هذه الكلمات على أنه أثر بالتبعية، ذلك أنه مل يسلط عليهـا   إذ فسر 
باب املرفوعات و املنصـوبات  ( مع بقية العناصر النحوية  عمل العامل مباشرة كما هو الشأن

وإمنا كان نتيجة تبعيتها لعناصر متقدمة هي اليت عمل فيها العامـل، وقانوـا   .. ) وارورات
اإلعرايب هو أن كلّ تابع من التوابع األربعة يتبع ما قبله يف إعرابه، سواء كان إعـراب هـذا   

أقبـل  :" أم حمليا حنو" أقبل الفىت الويفُّ : " أم تقديريا حنو" خ الويفُّ أقبل األ:"املتبوع لفظيا حنو 
  . )16(" سيبويه الويفُّ 

ميكن القول إن أغلب التوابع عناصر لغوية ذات نظام رتيب، إذ رتبة التابع التأخري :   الرتبة -2
عراب فيها يتوقف علـى  وهذا ما ختضع له مجيع التوابع ألن مبدأ اإل )17(عن متبوعه فال يتقدمه

تأثر بالعامل قبله مث يأيت أثره فيما بعده ، ) املتبوع( تقتضي أن يكون املعمول فكرة التبعية اليت 
 الصفة دون العطف يف إال للضرورة املتبوع على التابع تقدمي جيوز وال« : ابن الشجري  يقول

الصـفة واملوصـوف بالصـلة    ومن ذلك تشبيه التكامل الداليل بني  . )18(» والبدل والتوكيد
واملوصول، على اعتبار أن الصفة من متام املوصوف، كما أنّ الصلة من متام املوصول، فصـار  

تقدمي بعض الكلمة علـى   –حبال  –كلّ منهما مع ما انضم إليه كالكلمة الواحدة؛ وال جيوز 
   .بعض 

،  )19(» ى املتبـوع ال يقدم معمول التوابع عل« بل لقد نص كثري من النحاة على أنه   
ومعلوم أن ما يسمى معمول التابع هو عنصر لغوي متعلق إعرابيا ومعنويا كأن يكون ظرفا أو 
شبه مجلة أو غريها مما يتعلق معناه على غريه ، إال أن هناك من النحاة مـن اسـتدل بـبعض    
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��m��m��l��k: النصوص القرآنية لدفع هذا الرأي كما فعل الزخمشري يف قولـه تعـاىل   

p��o��nl  ] 20()بليغا ( متعلقا بـ) يف أنفسهم ( ، إذ جعل ] 63النساء(  
كالتوكيـد اللفظـي   ( ويشترك التابع مع املتبوع يف االمسية والفعلية واحلرفيـة  :  الصيغة -3

،وذلك أن فكرة التبعية لوحظت من جانب العالمة وهذا ينجر )21(وقد خيتلفان أحيانا ) للحرف
بع مع املتبوع ليكون مما يستحق نفس العالمة معه، فال يكون تابع االسم عنه تشابه العنصر التا

  .فعال وال العكس 
وتتجلى يف حاجة كل تابع ملتبوعه ذكرا وحذفا ، فالصفة البد هلا من موصوف : التضام -4

واملعطوف ال بد له من معطوف عليه والتوكيد ال بد لـه مـن   والبدل البد له من مبدل منه 
ذه القرينة متالزمة مع قرينة الرتبة إذ يتماشى هذا التضام مع نظام الرتبة، فـال  ، وتعد همؤكد

  . يفصل بينهما بأجنيب إال ما ذكر من اعتراض ما يسمى باجلملة االعتراضية بني هذه املتالزمات
  : بني التوابع الفروق الوظيفية بني التوكيد وبقية -ب

ربعة فهي اشتراك ثالثة منها يف وظيفة عامة إن كانت هناك قرابة معنوية بني التوابع األ  
فإن التأكيد ضرب من التقييد، فمىت ،  )22(هي التخصيص يف كلٍّ من التوكيد والبدل والنعت 

مل أر " : فـإذا قلـت   .نفيت كالماً فيه تأكيد فإن نفيك يتوجه إىل التأكيد خصوصاً، ويقع له
، " مل أر كل القوم" ، أو " مل يأتين كل القوم" ، أو " مل يأتين القوم كلهم" ، أو " القوم كلهم

مل يـأتين القـوم   "  )جمتمعني(كنت عمدت بنفيك إىل معىن كل خاصة، وكان حكمه حكم 
مل يأتين " : كما جيب إذا قلت.  ، أن يكون قد أتاك بعضهم" مل يأتين كل القوم" ، أو " كلهم

" مل يأتين القوم جمتمعني"  :يل أن تقولوكما يستح. أن يكونوا قد أتوك أشتاتاً " القوم جمتمعني
مل يأتين "  : كذلك حمال أن تقول.  ، وأنت تريد أم مل يأتوك أصالً ال جمتمعني وال منفردين

  .)23(وأنت تريد أم مل يأتوك أصالً " القوم كلهم
وإمنـا يـدل علـى     أما العطف فيستقل معنويا عنها ألنه ال يدخل ضمن املخصصات

  . )24(لألول يف وظيفته سواء كانت هذه الوظيفة إسناد أم ختصيصمشاركة الثاين 
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وفيما يلي عرض ألهم الفروق املعنوية بني هذه األبواب النحوية يف ضوء ما تقوم به من   
  .وظائف خاصة بكل منها، وهي أمور أدركها القدماء رغم مجعها يف باب واحد 

والبيان بذكر حال ثابتة للمنعـوت  الغرض من النعت اإليضاح :  الوصف بني التوكيد و - 
أو أن الغرض حتلية املنعوت حبال ختتص به دون  )25(يعرفها املخاطب له ليست ملشاركه يف امسه

  .)26( ليفصل منهمشاركه يف امسه 
و أول ما يطالعنا يف هذا الصدد ما ذهب إليه سيبويه من تقريب بني الوصف والتوكيد   

وصفا راح يفرق " رأيتك أنت "و" مررت بك أنت : " حنو ، فبعد أن مسى الضمري املنفصل يف
، ولكنه مبرتلة نفسه " مررت بزيد الطويل: " بني املعنيني، إذ ليس وصفا مبرتلة الطويل إذا قلت 

ولست تريد أن حتليه بصفة وال قرابة « : يقول" مررت به نفسه ورأيته هو نفسه : "يف قولك 
فة ألن حاله كحال املوصوف كما أن حال الطويل كأخيك ، ولكن النحويني صار عندهم ص

 »يلحقه ما يلحق املوصوف من اإلعراب وأخيك يف الصفة مبرتلة املوصوف يف اإلجراء ، ألنه 
)27( .  

كما أن التأكيد هو األول يف معناه، والنعت هو األول على خالف معناه، ألن النعت 
من حقيقته ال غري، فكان خمالفا لـه يف  يتضمن حقيقة األول، وحاال من أحواله، والتأكيد يتض

يقدم التأكيد على النعت، إذ النعت يفيد ما ال يفيـده األول  وهناك من النحاة من  )28(الداللة 
  .)29(خبالف التأكيد

الفرق بني البدل والتوكيد معنوي كما يظهر يف حد « : الرضييقول :  بني التوكيد والبدل -
لفرق املعنوي أثناء تعليله لتقدمي التأكيد على البـدل عنـد   هذا ا مث يربز لنا )30( » كل منهما

وإمنا يقدم التأكيد على البدل، ألن مدلول البدل  «:اجتماع ما يسمى بالتوابع يف الكالم بقوله
قول النحـاة عـن    أما ، )31( » غري مدلول متبوعه يف احلقيقة، ومدلول التأكيد مدلول متبوعه

 ويف ذلك مفارقة لـه عـن  استقالله بنفسه  ذلك على اعتبارفيف حكم تنحية األول أنه  البدل
إهدار األول و اطراحه أال تراك  وهذه العبارة النحوية ال تعين ه،متتينا ملا يتبعميثل  الذيالتأكيد 
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: ففي قولنا )32( فلو ذهبت در األول مل يسد كالمك )زيد رأيت غالمه رجال صاحلا( :تقول
وإن نصبته  أن يكون بدالً وأن يكون توكيداًا يرى سيبويه جيوز كم" ضرب زيد اليد والرجلُ"

، املؤكد هو املؤكَد االسمإذا مل يكن  قبحوالبدل كما قال جائز حسن والتوكيد ي ،)33(مل حيسن
وهو يف السهلِ واجلبلِ عندي حيسن ألن السهلَ واجلبلَ مهـا   ،واليد والرجل ليستا مجاعة زيد

ما مجاعة الشخص فإن أراد باليد والرجل أنه قد وكذلك  ،مجاعة البالد إمنا يراد والظهر البطن
 "  :وقـد مسعنـاهم يقولـون    : قال  واجتزأ بذكر الطرفني يف ذلك جاز" ضربت مجاعة " : 

 على البـدل والتأكيـد  " ضربت قومك صغريهم وكبريهم " : وتقول " ضربتهم ظهراً وبطناً 
( فتبـدل  " زيد ضربته أخاك "  :وتقول  ،مل جيز إال البدل "  همكبري أو "  :فإن قلت  ،مجيعاً

  .)34( ألن الكالم األول قد مت ،من اهلاء) أخاك 
ينصرف على املؤكد فهو ما يعاد يف  النحاةالتأكيد وهو يف عرف   : بني التوكيد والعطف -

ظه كنحو رأيت لئال يذهب بالكالم عن ظاهره إعادة إما بلف ؛الذكر بدون وساطة حرف عطف
وكـل   ،وكال ومؤنثه ،وإما بأحد هذه األلفاظ وهي النفس والعني وتثنيتهما ومجعهمارأيت، 
، ويتمثل الفرق املعنوي بينهما يف كون )35( وما كان من لفظه كأمجع ومجعاء ومجع ،وأمجعون

لى كـون  ، أما التوكيد فيفهم ع)أي مفهوم املغايرة ( العطف يفهم على أن الثاين مغاير لألول 
  . )أي مفهوم املطابقة ( األول هو الثاين 

وهكذا نالحظ أنه مجع بني هذه الوظائف مصطلح إعرايب حمظ رغم إدراك النحاة لكل 
لكن املنهج السائد فرض عليهم التركيز على مـا  الفروق املعنوية والوظيفية اليت متيز كال منها 

إعرابه رفعا أو نصبا أو جرا، وكـذلك  ، فالوصف يتبع املوصوف يف تشترك فيه هذه األبواب 
اعلـم أن  « : باقي التوابع، غري أن بعض النحاة فرقوا بينها معنويا، يقول ابن السراج يف ذلك 

أشبههما فيه فإنـه  العطف يشبه الصفة والبدل من وجه، ويفارقهما من وجه، أما الوجه الذي 
فإن الثاين غري األول والنعت والبـدل   ، وأما الوجه الذي يفارقهما فيهتابع ملا قبله يف إعرابه

مررت بزيـد  ": زيد العاقل، فالعاقل هو زيد، وإذا قلت : ، أال ترى أنك إذا قلت مها األول
  . )36( » ، فأخوك غري زيد"قام زيد وأخوك": ، فأخوك هو زيد، وإذا قلت "أخيك

                                                 
  . 121ص. دون ط . �6	ن ��!وت ، �. دار ا�8�2 .  ا� /�:6�� ��R ا�"�+5ا�\�e�!ي ، )  32
  .  160/ 1. ا���	ب )  33

  . 54/ 2. اL /ل 3� ا��6/  ) 34 
  .139 - 138ص   .��a	ح ا�#G/م )   35
  . 305/  2.  اL /ل 3� ا��6/ ) 36
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قـراءة ثانيـة   وغريها مما يصب يف نفس االجتاه تعد  من قبل ابن السراجاإلشارة فهذه   
للعالقات النحوية يف ضوء املعىن لدى القدماء وهي يف الوقت نفسه تربز إمكانية االعتماد على 

ألن مجعها أساسا كان وفق منهج ارتضاه النحاة وذلك العالقات املعنوية يف التبويب والترتيب 
  .ال يعين أنه املنهج الوحيد الذي ميكن تصنيف األبواب النحوية وفقه 

  :ريف التوكيد تع ) 3
أَوكَدته وأَكَّدتـه وآكَدتـه    : واهلمز فيه لغة يقال ،أوثقه العهدو العقدوكَّد : لغة / أ

يف  مزواهل ،اليمنيويقال وكَّدت  ،وتوكَّد اْألمر وتأَكَّد مبعنى ،شددتهوبالواو أَفصح أَي  ،إِيكاداً
توكيداً  الرحل والسرجووكَّد ...فَوكِّد  حلفتذا وإِ ،فأَكِّد عقدتإِذا ع: وتقول  ،أجود العقد
ظَـلَّ  :  ويقال ،ووكَد باملكان يكد وكُوداً إِذا أَقام به... ا  يشداليت لسيور والوكائد ا ،شده

 ،صـاب ويقال وكَد يكد وكْداً أَي أَ ،قائما مستعداأَي  ،متوكِّداً بأَمر كذا ومتوكِّزاً ومتحركاً
وكَد  :ويقال ،يوما زال ذاك وكْدي أَي مرادي ومه ،فعلهمثلَ قصده وفعل  قصدووكَد وكْده 

إِذا قصـده   ،وكد فالن أَمراً يكده وكْداً : ويقال ...ده إِذا مارسه وقص فالن أَمراً يكده وكْداً
)38( صحأكد الشيء ووكده والواو أف: ، وجاء يف خمتار الصحاح )37(وطلبه 

 أكدته فتأكـد،   
  . )39(وكدته ومعناه التقوية : ويقال على البدل 

  :  اصطالحا/ب 
 إعـادة املعـىن  عبارة عن  :وقيل أمر املتبوع يف النسبة أو الشمول، تابع يقررالتأكيد 

ويسمى  قرير املعىن احلاصل قبله وتقويتهوبعبارة أخرى هو أن يكون اللفظ لت.)40(احلاصل قبله 
  . )41(إعادة 

  
  : )42(اصطالحا على معنيني التأكيديطلق و

  .التقرير أي جعل الشيء مقررا يف ذهن املخاطب :  أحدمها -

                                                 

  . 3/466 .  1ط.  ��!وت -  	در دار .�#�ن ا�"�ب ا� �R6/ر ، )   37

! ا�
!ازي ،   ) 38�� �
��ر ا���)�ح  ���� � أ�P�  . ت : ab
"�   	
sا�� O
�
�ى  . 5 دgدار ا� .   ، �
G�G� �
�

  . 21ص .  1990.  4ط.ا�2\ا`! 
39   ( ، ��/�aا� ��Xأ�  . 7ص .  1990. ��!وت ، ��6	ن. ����� ��6	ن .  ا����6ح ا��6
  . 71ص . ا��#!�a	ت )  40
  . 267ص . ا���G	ت )    41
��ت ا�:��نا��g	</ي ، )  42TA=ف ا�Gت .  آ : �S� SX ��X/رات. أ�6�ن   /
~�� �G�دار . ���� 

 ���G#ا� Oن . ا���	1/83.  1998.  1ط. ��!وت ، ��6 .  
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: اللفظ الدال على التقرير أي اللفظ املؤكد الذي يقرر به وهو ما قصدوه بقوهلم : وثانيهما  -
  ."التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر، وهو أعم من أن يكون تابعا له" 

التأكيد  «:ويعرف عبد القاهر اجلرجاين التوكيد كمفهوم يقوم على إعادة املعىن بقوله   
يف  )كلـهم (أفال ترى أنه إمنا كان . أن حتقق باللفظ معىن قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك

تأكيداً من حيث كان الذي فهم منه وهو الشمول قد فهم بديئاً  "جاءين القوم كلهم":  قولك
ولو أنه مل يكن فهم الشمول من لفظ القوم، وال كان هو من موجبه مل . ظ القوممن ظاهر لف

  .)43(» ابتداء  )كل(تأكيداً، ولكان الشمول مستفاداً من  )كل(يكن 
و التوكيد مبعناه االصطالحي الذي سنتناوله يف هذه الدراسة هو كل ما يكسب املعىن   

 ذكره النحاة متفرقا منثورا يف أبوابه هنا وهنـاك قوة و يزيده ثباتا ومتكنا يف النفوس من كل ما 

، باإلضافة إىل ما قصد إليه البالغيون يف استجالئهم للخطاب اللغوي وما يربطه باملقامات )44(
واملقاصد املناسبة له وهو أيضا ما استشفه األصوليون يف دراسام اليت جعلت النص القـرآين  

اسيا األمر الذي جعل كتبهم تزخر بالبحوث اللغويـة  وإدراك معانيه البارزة واخلفية مطلبا أس
  . الناضجة ملا تتصف به من دقة ال تزال الدراسات اللغوية املعاصرة تنهل منه 

كما أن دائرة هذا البحث ستتسع لكل ما ميسه التوكيد يف اجلملة العربية مفردا ومركبا،   
ىل توكيد، فهي قد تؤكد احلكم ذلك أنه من املعلوم أن العرب تؤكد كل شيء تراه يف حاجة إ

كله أو تؤكد جزءا منه، وقد تؤكد لفظة بعينها ، أو تؤكد مضمون احلكم ، أو مضمون اللفظة 
فهذا تأكيد للحكم " حممد مريض حممد مريض "  و "إن حممدا مريض: " أو غري ذلك، فتقول 

.  
  .فهذا تأكيد لكلمة واحدة " حممد نفسه مريض: " وتقول 
  .فهذا تأكيد للحدث الذي تضمنه اسم الفاعل " د ساع إىل اخلري سعياحمم: "وتقول 
  .)45(فهذا تأكيد للزمن الذي تضمنه الدجل، ألن الدجل هو السري ليال " أدجلت ليال: " وتقول 

  :التوكيد وفكرة التكرار 

                                                 
  . 177ص  .دQ`8 ا7�2	ز )  43
44   ( ،��	


��!.  أ����Vب ا�
�آ��I ���� ا�$��Uن ا�&����R داود ا�!3
S�[	� ��	


/ط ر>
be� . م/

G#دار ا� �

�Gآ
  .ط  2ص  .  1975. ]	�#� ا�B	ه!ة .

45   ( ،�.  2007.  1ط. ��!وت ، ��6	ن . دار إ�X	ء ا��!اث ا�#!�� .  ا��)��"��� 3	8D  	�� ا�S	�!ا`
4 /112 .  
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كانت  اليتمل تكن فكرة التبعية وحدها املسيطرة على دراسة التوكيد، وإمنا أيضا فكرة التكرار   
يف توجيه قضـايا التوكيـد    وكان له احلظ األوفرالوجه الشكلي الثاين الذي أثر يف هذا الباب 

، بل إنه كثريا ما جند يف أو املعىن مرة أخرى بفكرة إعادة اللفظ، اللتباس هذا األسلوب ومعانيه
فـس  يف ن املكـرر يراد به تثبيـت أمـر    تكريرالتوكيد :"  قوهلم كتب اإلعراب أو البالغة

اللفظ األول أو اللفظ  تكريرالتأكيد اللفظي ويسمى تأكيدا صرحيا وهو :" وقوهلم )46("السامع
هذا ابن السراج يذهب إىل جعل جميء  معىن التوكيد يف الكلمات صالحية هذه و)47("  املكرر

التأكيد إمنا هـو   ذلك أن  ،فإن مل يصلح فحملها على معىن التوكيد مستقبح ،األخرية للتكرار
   .)48(  عادة للكلمة أو ما كان يف معناها فإن استقبح التكرير سقط التأكيدإ
ونورد يف هذا السياق قول ابن جين إذ يفسر جميء األلفاظ بنفس املعىن مما يـدخل يف     

،  مجيع ما مضى وما حنن بسبيله، مما أحضرناه:" فيقول بعد حديثه عن اإلجياز  ،مفهوم التكرار
هذا مع أم يف  ،ه، شاهد بإيثار القوم قوة إجيازهم، وحذف فضول كالمهمأو نبهنا عليه فتركنا

 :"بعض األحوال قد ميكنون وحيتاطون، وينحطون يف الشق الذي يؤمون، وذلك يف التوكيد حنو
    :، وقد قال جرير"أبصعون أبتعون أكتعون  جاء القوم أمجعون

  )49( نعم الزاد زاد أبيك زاداف            تزود مثل زاد أبيك فينا               
 )50(ال غري  توكيداًفزاد الزاد يف آخر البيت 

من الثاين مما  اوإن كان بعض العلماء حاول التفريق بني املصطلحني جبعل أحدمها جزء
الذين جعلوا التكرار أوسع من معىن أي  –يوحي سبب خلط العلماء بينهما ، ومن بني هؤالء 

وهو أبلغ مـن   التكرير" :السيوطي يقول يف ذلك  – كيد وزيادةإذ هو عندهم التو ،التوكيد
  : )51("وله فوائد منها، وهو من حماسن الفصاحة خالفا لبعض من غلط  التأكيد

                                                 
46   ( ، �6��?s5 ا�ab"�5.  2003.  1ط.  
��ا ، ��
!وت   . ا������ ا�#"!�� .  ��F  ا�Iروس ا�"�+
  . 567ص 
  . 1/84. آ�	ف ا X?b	ت ا�6a/ن )   47
  . 19/ 2.  اL /ل 3� ا��6/ )  48
49   ( !R>ا :C��#B/ب،  إ��8 �� 5�
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وقد نبه تعاىل على السبب الذي ألجلـه كـرر    ،وقد قيل الكالم إذا تكرر تقرر:  التقرير -
 طه[ �m�Ü��Û��Ú��Ù�â��á��à��ß��Þ��Ýl : األقاصيص واإلنذار يف القرآن بقوله

113[  .  
 :قولـه   ومنها زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكالم بالقبول ومنـه :التأكيد-
m��¯��®��¬��«��ª�����¨��§��¦����¥������¤��£�����¢��¡

��°l ]فإنه كرر فيه النداء لذلك ] 39-38غافر.  
: قوله تعـاىل   ومنه، ناسى األول أعيد ثانياإذا طال وخشي ت:  هدهعوجتديد  الكالمتطرية  -
�m��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E������D��C��B��A

S��Rl  ]119النحل[وقوله ،:�m��a��`��_��^��]���\�����[��Z��Y��X

h��g��f���e��d��c��bl� ]188آل عمران[  .  
 :، وقوله عز وجـل  ] 2 -1احلاقة [ �m�£��¢���l: قوله تعاىل  حنو التعظيم والتهويل -
�mw����v��u��t��sl  ]27الواقعة .[   

هذا باب  « :هو ما أشار إليه سيبويه يف قوله  إال أن ما يقصد بالتكرار يف معىن التوكيد  
قـد  ( ، فأعدت"قد ثبت زيد أمريا قد ثبت :"  فإمنا هذا كقولك...ما يثىن فيه املستقر توكيدا

لتثنية واإلعادة مبعىن التكرار، أي إعادة ذكر اللفظ لغـرض  فقد استعمل ا )52(»توكيدا ) ثبت
تثبيته يف النفس وتوكيده وليس تكرارا دون غاية يرجوها املتكلم  من وراء ذلك ، وهذا هـو  
املعىن الذي أشار إليه بعض علماء العربية من خالل حديثهم عن خصوصية التكرار الذي يفهم 

والتأكيد بذكر ما هو كالعلة أقوى مـن التأكيـد    «:منه التوكيد إذ جاءت عبارم يف ذلك 
  )53(» بالتكرار ارد

ومهما يكن من أمر، فإن التوكيد يف النحو العريب وضع ضمن التوابع مما جعله يـرتع  
دائما إىل جانبه الشكلي فركز النحاة يف دراسته على شكلني فقـط مهـا التوكيـد اللفظـي     

هنا وهناك لألسباب املنهجية اليت ذكرناهـا وهـي    واملعنوي، وظلت أشكاله األخرى متفرقة
أسباب مل يكد يسلم منها أي أسلوب تقريبا، فجاءت بعض أدوات التوكيد ضمن النواسـخ  

، كما جاءت أغلب احلروف املؤكدة يف باب حروف اجلر، كمـا أن  )إنّ(كما هو الشأن مع 

                                                 
  . 125/ 2. ا���	ب )   52
  . 268 ص.  ا���G	ت)   53
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لن ( أو كعوامل هلا كـ...) فقد وسو( هناك بعض األدوات تناوهلا النحاة كعالمات لألفعال 
، وهناك قضايا حنوية أخرى تدخل وظيفيا يف التوكيد كاالشتغال وأبواب التخصيص ...)وملا 

وهو ما سنراه مفصال عند تناول التوكيد لدى احملدثني يف حماولة جلمع شتاته يف . إخل...املؤكدة 
  .ظل منهج وظيفي يتماشى وطبيعة اللغة العربية 

لتكرار أدت دورا كبريا يف إمهال املعاين الدقيقة اليت يأيت ألجلها شـكل  كما أن فكرة ا
توكيدي دون آخر، وأصبح الباحث يف التوكيد يتلمس معاين التكرار يف أي صورة من صـور  

إمنـا  : " يقـول ) إن( استعمال التوكيد، فهذا العكربي يف سياق حديثه عن الدور املعنوي لـ
، وكذلك مجـع صـاحب    )54(" تكرير اجلملةد عوضا عن للتوكيعلى الكالم  )إنّ(دخلت 

) إن(وإذا اجتمعت « : الكليات داللة بعض األدوات وما يقابلها من عدد تكرار اجلملة يف قوله
وواحدة لـالم ، وكـذلك نـون    ) إن(والالم كان مبرتلة تكرير اجلملة ثالث مرات اثنتان لـ

وهذا يعين غىن  )55(»فيفة مبرتلة تكريره مرتني التوكيد الشديدة مبرتلة تكرير الفعل ثالثا ، واخل
هذا األسلوب باجلوانب اليت يدرس منها إذ هناك عدة عوامل لفظية ومعنوية تشترك يف تأديـة  
هذا املعىن السياقي مما يعين وجود عدة جوانب ميكن أن يدرس منها، منها اجلانب الشـكلي أو  

، ومن  -إن شاء اهللا -تبعه يف هذه الدراسة اللفظي كما يوجد فيها اجلانب املعنوي الذي سنت
البديهي أن تكون النتائج خمتلفة حبسب اجلانب الذي تنطلق منه الدراسة، وعليه فإن التركيـز  
على اجلزئيات املعنوية سيكون أقرب لفهم وإدراك استعمال هذا األسلوب يف اللغة العربية و ما 

  . )56(" متثل الوظيفة األساسية للغة البشريةعملية اإلبالغ والتواصل اليت"يؤديه من دور يف 
  

  :العريب املنهج الوظيفي والدرس النحوي / ثانيا 
من وجهة نظر وظيفية وسيلةً للتواصل، أي نسقًا رمزيا يؤدي جمموعةً مـن   تعترب اللغة  

ن أن نرصد ، كما تعترب بنيتها مرتبطةً ذه الوظيفة، إذ ال ميك)57(الوظائف أمهّها وظيفة التواصل

                                                 
 .1995. 1ط. دار الفكر،دمشق. غازي خمتار طليمات: ت.  اللباب يف علل البناء واإلعرابالعكربي ، ) 54

 1  /205 .  
  . 269ص . ا���G	ت )   55

56) André Martinet, Eléments de Linguistique générale. Armand Colin.p 09.  
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، يقول جورج مونان )58(خصائص بنية أي لغة إال من خالل مراعاة وظيفة التواصل اليت تؤديها
 -إنّ وجهة النظر الوظيفية يف التحليل اللساين تكمن يف وصف بنية أي لغة  باعتبارها  «: مثالً 

والعالقات اليت ويف هذا الصدد فإنّ كل الوحدات اللسانية . وسيلة للتواصل  –قبل كلّ شيء 
، ولـذلك فقـد أمجـع    )59(»تربط بينها حتلَّل وتوصف من خالل دورها يف عملية التواصل 

الوظيفيون على أنه من غري املمكن وصف خصائص العبارات اللغوية وصـفًا مالئمـا إالّ إذا   
 –وهذا ، )60(روعي يف هذا الوصف الطبقات السياقية اليت ميكن أن تستعمل فيها تلك العبارات

 .ربطٌ دقيق من الوظيفيني بني العبارات وسياقاا اإلبالغية اليت ترِد فيها  –كما هو واضح 

املستمع يف العملية التواصلية، فاشترطت فيهما ال /ومل تنس الوظيفية أيضا أمهية املتكلّم  
راض تواصلية معينة معرفة القواعد اللغوية فحسب، بل ومعرفة القواعد اليت متكّنهما من حتقيق أغ

بواسطة اللغة، وهذه القواعد تشمل القواعد التركيبية، والقواعد الداللية، والقواعد الصـوتية،  
أدواته التعبريية اختيارا واعيا، مما يكفـل   –أي املتكلّم  –، فيختار األول )61(والقواعد التداولية

يت يكون يف مقدور املتكلّم أن حيملها أن تتحدد وظيفة أي جزء من الكالم بالشحنة اإلخبارية ال
ألنّ الشحنة اإلخبارية  –أي املستمع  -ذلك اجلزء، كما أنّ عليه أن يراعي توقع الطرف الثاين 

تتأثّر به، إذ تكون هذه الشحنة ضعيفة إذا كان توقّع السامع كبريا، وتكون قويةً إذا كان توقّعه 
ط بني عدة أطراف يف العملية التواصلية اللغوية، أحدها وهكذا جند أنّ الوظيفية ترب.  )62(ضعيفًا

بنية اللغة اليت ترتبط أيما ارتباط بالطرف الثاين وهو وظيفتها، أي أنّ اختالف البىن التعبرييـة  
صوريا يؤدي إىل اختالف وظائفها دالليا، وذلك انطالقًا من مبدأ أنّ الوصف الكـايف للغـة   

ص الصورية يستلزم ربط هذه اخلصائص بـاألغراض املسـتهدف   باعتبارها نسقًا من اخلصائ
أما ثالث هذه األطراف و رابعهـا فيتمـثّالن يف املـتكلم    . إجنازها عن طريق استعمال اللغة 

أي من الوظيفية  –والسامع ومعرفتهما ملثل تلك التحوالت اللغوية، وذلك دون أي جتاهل منها 
  .نف هذه األطراف مجيعا ملناسبات القول وظروفه اليت تكت -
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إنّ التركيز على هذه األطراف اهلامة يف عملية التواصل اللغوي مل تكن غائبة عن فكر   
النحاة والبالغيني العرب، فقد أشاروا بوضوح إىل أنّ وظيفة اللغة األساسية هي التواصل وتبليغ 

واصـل كـان وراء توجيـه    هذا التصور للغة على أا مؤدية لوظيفة التبل إنّ  ،)63(األغراض
الدراسات اللغوية العربية عمومَا حنو حماولة وصف الترابط القائم بني بنية اللغـة ووظيفتـها،   
فباعتبار التراكيب اللغوية وسائل لتأدية أغراض تواصلية معينة انصبت هذه الدراسـات علـى   

لى أساس هذا املبـدأ  ع. رصد العالقة بني كل منط من أمناط التراكيب والغرض املتوخى منه 
يف عالقتها بالتراكيب الـيت  ... ) التقييد، التوكيد، التخصيص ( درست جمموعة من الوظائف 

وهو ما سنسلّط الضوء عليه أكثر عند تعرضنا هلذه األطراف أو األسس  . )64(تتحقق بواسطتها
 .يف دراستنا ألسلوب التوكيد خصوصا 
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 -طالع على ما خلفته الدراسات القدمية من حبث ألسلوب التوكيد قبل اإل -جيدر بنا         
أساليب اللغة وتراكيبها عموما مبا  وذلك الرتباط ، اللغة العربيةالتوكيد يف نعرج على أسبابأن 

حييط بالكالم من مناسبات القول ومقتضياته، وبالعالقة بني املتكلم واملخاطـب، إذ ال يـتم   
التفاهم يف أي لغة إال إذا روعيت تلك املناسبات و أُخذت العالقة بني أصحاب تلك اللغة بعني 

الم مفيدا وال اخلرب مؤديا غرضه ما مل يكن حال املخاطب ملحوظًـا  االعتبار، ولن يكون الك
وهو ما تؤكد عليـه الدراسـات   .  )65(ليقع الكالم يف نفس املخاطب موقع االكتفاء والقبول

جبديــدة يف الـدرس    ليستفكرة ربط الكالم بسياقه اإلبالغي  اللغوية احلديثة، وإن كانت
يف عمومـا  ينبين عليه تأليف اجلملة أو تـأليف الكـالم   األساس الذي  إا تعدبل  النحوي،

والعالقات بني أو املوقف الكالمي راعى فيها مطابقة الكالم ملتطلبات السياق اليت تساليـب األ
، بل إن معاينة الشيء والوقوف عليه حقيقة تفوق وصفه يف رسالة إبالغية املتكلمني واملخاطبني

، وهو ما ميكن أن نستشفه من كالم عبد القاهر اجلرجاين، مهما هدفت إىل اإلحاطة ذا الشيء
 الشيءوحنن بنوع من التسهل والتسامح، نقع على أن اُألنس احلاصل بانتقالك يف «  :إذ يقول 

يب، فأمـا إذا  رؤية البصر، ليس له سبب سوى زوال الشك والرعن الصفة واخلرب إىل العيان و
أن املشاهدة تؤثِّر يف النفوس مع العلم بصدق اخلرب، كما أخرب اللّه رجعنا إىل التحقيق فإنا نعلم 

 �m����K��JN��ML��R��Q��P��Ol:  تعاىل عن إبراهيم عليه الصالة والسالم يف قوله

مبثوثة يف كتب النحو األمر من األقوال اليت تؤكد هذا  اوإننا لنجد كثري. )66( »] 260البقرة [
معاجلة النحاة أصول  ضمن اباب ال كانت وكأا معزولة ال جتد هلا، ولكن هذه األقوهنا وهناك

يف فصل دراسة النحو عن  بالغ أثرهذه الدراسة ومسائلها، وكان إلمهال النحاة هذه املالحظة 
  .)67(دراسة املعىن
وقد كان للدرس البالغي سلطة البحث عن هذه العالقات، ففي كل كتاب بالغـي            

شروط املرتبطة بالكالم و مناسباته لتستقر قوانني اخلطاب وما يناسبه يف نفـوس  تطالعنا تلك ال
، كما أن "لكل مقام مقال " السامعني وعقوهلم يف مقوالت بالغية كان أشهرها على اإلطالق 

                                                 
ص . 1964. 1ط . منشورات املكتبة العصرية ، صيدا ، بـريوت  .  يف النحو العريب نقد وتوجيه، مهدي املخزومي)   65
225 .  

ـ . مصطفى شيخ مصطفى :  ت.  أسرار البالغةعبد القاهر اجلرجاين ، )  66 .  1ط. بـريوت، لبنـان   . الة مؤسسة الرس
  . 95ص  .  2004

  . 226– 225ص .يف النحو العريب نقد وتوجيه )  67
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كعنصر سياقي يتناسـب   ،ما اصطلح عليه مبقتضى احلال يه يف هذا الصدديؤكد عل من أهم ما
قتضي ما ال يفتقر يف تأديته على أزيـد مـن   يفتارة  ،تفاوتيتصف بالالذي  ،مع نظم الكالم

 ،رد التأليف بينها خيرجها عن حكم النعيـق  ،دالالت وضعية وألفاظ كيف كانت ونظم هلا
وأخرى  ،ههنا مرتلة أصوات احليوانات يرتلعلم النحو أصل املعىن و ما يطلق عليه يفوهو الذي 

  .)68( أزيد فتقر يف تأديته علىيقتضي ما ي
ويطالعنا يف نفس اإلطار الكالمي السياقي عبد القاهر اجلرجاين مبنهجه الذي يربط النحو       

مدحه الستخدام بعـض الوجـوه   باملعىن يف ما مسي نظرية النظم، فيعاجل هذه الفكرة يف سياق 
راقنـا  أنه لـيس إذا  و ،النحوية يف مواضع ال يعين أا ستكون بنفس احلسن يف مواضع أخرى

  :مثال من قول الشاعر) دهر( التنكري يف كلمة 
نكر صاحب أُ و فلو إذ نبا دهر    69( لط  أعـداء  وغاب نصـريوس(  

 فإنه جيب أن يروقنا أبدسم فاعلـه يف قولـه  ا ويف كل شيء، وال إذا استحسنا لفظ ما مل ي : 
ستحساننا ههنـا، ليصـل يف   وأنكر صاحب، فإنه ينبغي أن ال نراه يف مكان إال أعطيناه مثل ا

والغـرض   املعىن الذي يراداألخري إىل أنه ليس من فضل ومزية إال حبسب املوضع، وحبسب 
من ضمن عدة إشارات وأمثلة ضـرا عبـد    - وهذا كما نرى إشارة واضحة .)70(الذي يؤم

اإلبالغي ضرورة ربط الكالم بسياقه  للتأكيد على -) دالئل اإلعجاز(القاهر اجلرجاين يف كتابه 
إال يف الكالم الذي يقال فيه، وأن ال ننظر إىل حسن تركيب من التراكيب أو وجه من وجوه 

مبقتضى احلال أو االعتبار املناسب، يقول  ، وهو ما مساه البالغيون بعدالذي يرد فيه ضوء املقام
، ومقـام  فإن مقامات الكالم متفاوتة، فمقام التنكري يباين مقـام التعريـف   … «: القزويين 

اإلطالق يباين مقام التقييد، ومقام التقـدمي يباين مقام التأخري ، ومقام الذكر يبـاين مقـام   
وارتفاع شأن الكالم يف احلسن والقبول مبطابقته  …احلذف ، ومقام القصر يباين مقام خالفه  

 -وهـذا  . فمقتضى احلال هو االعتبار املناسب لالعتبار املناسب، واحنطاطه بعدم مطابقته له،
  .  )71(»هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم  - أعين تطبيق الكالم على مقتضى احلال

                                                 
  . 250ص  .مفتاح العلوم )  68
  .   68ص . دالئل اإلعجاز : انظر.  براهيم بن العباسالبيت إل) 69
  . 70-69ص . نفس املصدر  ) 70
. بريوت ، لبنان . مؤسسة الكتب الثقافية . د بسيوين زغلول عما: ت  . اإليضاح يف علوم البالغة اخلطيب القزويين ، ) 71
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إمام النحاة  –سيبويه رفض  اأيضا يؤكد اعتبار النحاة األوائل ملثل هذه املناسبات ممولعل 
تكتنف  عدة مجل أو تراكيب مل يتوفر فيها شرط مطابقتها ملقتضى احلال ومناسبات القول اليت -

بني الوجوه املختلفة للتراكيب النحوية من تقدمي وتأخري  الدقيقاحلدث اللغوي من جهة، وتفريقه 
، وذلك من خالل ربطها بسياقاا اإلبالغيـة  من جهة أخرىيف دالالا  خلإ …وذكر وحذف

يفه وسياق ومن النصوص اليت يتجلى فيها الربط الواضح والدقيق بني الكالم يف تأل أيضا، املختلفة
. إذا عرفـوا اإلعـراب  فإن النحويني مما يتهاونون باخللف  « :قوله يف املوقف ما أورده سيبويه 

أنـا  ": لو أراد أن خيربك عن نفسه أو عن غريه بأمر فقال من إخوانك ومعرفتك وذلك أن رجال
طالق ومل يقل هو وال ؛ ألنه إمنا أراد أن خيربك باالنكان حماال "اهو زيد منطلق"، و"منطلقا عبد اهللا

ر، وإمنا يضمر إذا علـم أنـك   سمية، ألن هو وأنا عالمتان للمضمأنا حىت استغنيت أنت عن الت
؟ "من أنت" : حائط، أو يف موضع جتهله فيه فقلت إال أن رجال لو كان خلف.  ن يعينعرفت م

م إنما حيسـنه أو  فهذا الوجه من الكال .)72(»كان حسنا"اهللا منطلقا يف حاجتكأنا عبد ":  فقال
  .السياق الذي يرد فيه  هيقبح

و يذكر يف موضع آخر دور املخاطب يف حتديد القصد من الكالم وأنه بتغيري سياق هذا 
 إين" : تقولفأنت األخري من داللته على الفخر أو الوعد أو غريه، ميكن قبول أو رفض اجلملة، 

 وإذا ."العبيـد  تأكـل  كما آكال ": فتقول عبيدال حال تفسر مث ،كلرب كنفس مصغرا "اهللا عبد
 كنـت  إذا االسم بعدها يظهر أن الحم فإنه للمضمر عالمة هي اليت األمساء هذه من شيئًا ذكرت

 ومل توعد مل إذا وكذلك. عمرو أو زيد بأنه تعرفه أن تريد وال ،عمل غري صفة أو ،عمل عن ربخت
ـ  رتلت أو، هلج قد أنه رىت ما عرفت األحوال هذه يف ألنك؛ نفسك تصغر أو تفخر  باملخاطَ
  .)73(بامسه  إياه كتعريفك هذا فصار، اوعيد أو ددا أو فخرا جيهل من مرتلة

ـ يابن جين يف عدة مناسبات  كما جند  تربط بني احلال وبني داللة بعض التراكيب اليت ارتبط
يقول مستشهدا بكالم سيبويه  ،) تهرفع عقري( ها مبناسباا اليت قيلت فيها كما يف عبارة نيمعا

وقد ميكن أن تكون أسباب التسمية ختفى علينا  « :يف هذا الصدد وشارحا له يف نفس الوقت 
يعين أن يكون األول احلاضر شاهد احلال، فعرف السبب الذي له ومن ... لبعدها يف الزمان عنا

ف السبب للتسمية، أال ترى إىل مل يعر-لبعده عن احلال -أجله ما وقعت عليه التسمية، واآلخر
قد رفع عقريته، فلو ذهبت تشتق هذا، بأن جتمع بـني معـىن   :  قوهلم لإلنسان إذا رفع صوته

                                                 
  . 81 – 80/ 2 . الكتاب)  72
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طعت إحدى رجليه، قُ ه أن رجالوأصل . فتد عنك وتعسلبع" ع ق ر " الصوت، وبني معىن 
       .)74(»ه رفع عقريت:  األخرى، مث صرخ بأرفع صوته، فقال الناسعلى فرفعها ووضعها 

من ذلك ما ذكره يف ، وقد تغين عن اللفظ وتكون بديال عنهعنده بل إن مشاهدة احلال 
لو أومـأت إىل رجـل    «وذلك أنك  ،حتديده ملعىن اإلعراب يف ضوء غياب العالمة اإلعرابية

ألن يف احلال جلعلت الفاعل واملفعول أيهما شئت،  ،"كلم هذا هذا فلم جيبه":  وفرس، فقلت
ملعرفة الفاعل مـن   فاإلمياء ال يكون من دون حضور مما يستلزم املشاهدة . )75(»  ناً ملا تعينبيا

  . املفعول مع التصرف يف الرتبة بينهما تقدميا وتأخريا 
تتبعنا القضايا اليت أكد فيها دارسو اللغة العربية القدماء ضرورة ربط الكـالم  أننا ولو 

كانت تنحو إىل ما يصاحب الكالم من مالبسات تفرض البها ا يف غبسياقه اإلبالغي لوجدنا أ
ا من اإلحالة عليها أو االستعانة داللغة بهذه ومن مث ال جيد دارس  ،نفسها على مستخدمي اللغة

، فكانت تقسيمام للكالم ومراتبه يف ضوء ما يفهم منـه،  ا يف حتليل الكالم لفهمه وإفهامه
وهو  ب حال السامع واملخاطب مما تتجلى فيه ثنائية املقال واملقام،وحتليل العناصر اللغوية حبس

ما سنحاول أن منيط عنه اللثام هنا من خالل تناولنا ألسلوب التوكيد يف ضوء مناسبات القول 
ومقتضياته، ويف ضوء عالقات املتكلّمني باملخاطَبني، ولكننا قبل ذلك نود أن نشري إىل بعـض  

تؤكّد ارتباط بعض عناصر اجلملة العربية مبا يدور يف خلـد املـتكلّم    واجلزئيات اليتالقضايا 
 ذلك ارتباط األساليب بسياق احلال وغريوالسامع والعالقة التواصلية بينهما، مثّ نعرج على ذكر 

  .ا من القضايا اليت كنا قد أشرنا إىل بعضها سابقً
  : ارتباط بعض عناصر اجلملة العربية بسياق الكالم /أوال
  :املبتدأ واخلرب بني التعريف والتنكري  -1

حـول  املتكلم  هلا عالقة وثيقة مبا يف ذهن السامع أولغوية إن التعريف والتنكري قضية   
املوضوع املتحدث عنه، وذلك من جهة التعيني أي أن يكون متعينا ومعروفا فيكون معرفة، أو 

النحـاة يف دراسـتهم للعنصـرين    يكون غري متعني ومعروف فيكون نكرة ، وهو ما ناقشه 
األساسيني يف اجلملة العربية ومها املسند واملسند إليه يف اجلملة االمسية أي املبتدأ واخلرب، وذلك 

  : على النحو التايل 
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     :أن يكون معرفة املبتدأ األصل يف / 1-1

إذ إن  هلو دليل على ربط النحاة للكالم بسـياق احلـال   إن اشتراط التعريف يف املبتدأ  
اإلمــام عبــد    نورد كالم ويف هذا السياق. مبا يعرفه السامع سلفًا  فكرة التعريف ترتبط

أمــا  إذ يـرى  ،  "زيد املنطلق ، واملنطلق زيد":تفريقه األسلويب الدقيق بنيالقـاهـر يف 
ليسـا سـواء يف املعـىن الوظيـفي اإلبالغـي املترشح عن سياق احلـال ، و يطبق قاعدة 

، واألعرف ال يكون بالطبع إال من خالل املقام، يقول اإلمام ) 76("باألعرف االبتداء  "حاة الن
، فالقول يف ذلـك   "زيد املنطلق ":والفرق بينه وبني  "املنطلق زيد": وأما قولنا  «: عبد القاهر

أنك وإن كنت ترى يف الظاهر أما سواء من حيث كون الغرض يف احلالني إثبات انطالق قد 
 ":بيانه أنك إذا قلت سبق العلم به لزيد، فليس األمر كذلك، بل بني الكالمني فصل ظاهر، و

، فأنت يف حديث انطالق قد كان وعرف السامع كونه، إال أنه مل يعلم أمن زيد "زيد املنطلق
، أزلت عنه الشك، وجعلته يقطعه بأنه كان مـن  "زيد املنطلق ":كان أم من عمرو، فإذا قلت 

: فقلـت  ) املنطلق ( وليس كذلك إذا قدمت . أن كان يرى ذلك على سبيل اجلواز زيد بعد
ومل  أنك رأيت إنسانا ينطلق بالبعد منك فلم يثبت، بل يكون املعىن حينئذ على "املنطلق زيد"

، أي هذا الشخص الذي تراه مـن  "املنطلق زيد": ، فقال لك صاحبك تعلم أزيد هو أم عمرو
عـل  عل مبتدأ وجدئ به فجرأيت اسم فاعل أو صفة من الصفات قد بفمىت ... بعد هو زيد 

، فاعلم أن الغرض هناك غري الغرض إذا كان اسم الفاعل ذي هو صاحب الصفة يف املعىن خرباال
كان  ،"زيد املنطلق ":فاالنطالق إذن يف قولنا .  )77(» "زيد املنطلق": أو الصفة خربا  كقولك 

فهو مستفاد أثنـاء    "املنطلق زيد": ، أما يف بهتداء احلديث عن صاحلدى السامع قبل اب معروفا
رف عنده حلدوثه أمامه ونصب ، فابتدئ به ألنه أعوقوع الكالم، ولكن السامع ال يعلم صاحبه

، وما خيـرب عنـه   ون جمهوالـار، ألن اخلرب جيب أن يكـوهذا هو األصل يف األخب «، عينيه
  . )78(»معروفا 
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  :خلرب أن يكون نكرةاألصل يف ا/ 1-2
سنعتمد يف هذا املبحث على ما له عالقة مبعىن النكرة وعالقة هذا املفهوم بسياق احلـال ،      
، جمهوالأمجع النحاة على أن األصل يف اخلرب أن يكون نكرة ، ألن املسند ينبغي أن يكون فقد 

، وأن يكـون بالنسـبة   ومعىن أن يكون جمهوال ميكن أن يكون بالنسبة إىل املتكلم أو السامع 
الرضي للواقع أو بالنسبة لالعتبار، غري أن هناك من النحاة من اعترض على ذلك، ومن هؤالء 

ووصف قوهلم بأنه ليس بشيء ، ألن املسند ينبغي أن يكون معلوما كاملسند إليه، وأن الـذي  
زيـد  ": قولـك   ينبغي أن يكون جمهوال هو انتساب ذلك املسند إىل املسند إليه ، فاهول يف

  .)79(هو انتساب أخوة املخاطب إىل زيد وإسناده إليه، ال أخوته "أخوك
كما أننا جند هذا الرأي الذي ذهب إليه الرضي هو الذي اعتمده اإلمام عبد القـاهر  

، "زيد منطلق": أيضا يف تربيره وقوع املعرفة خربا، وذلك حني تناول الفرق الدقيق بني أن تقول
ال تكـون يف الوجـه    ا وفائدةًا خاص، إذ رأى أن لكل منهما غرض"املنطلقزيد ": وأن تقول

 ، كان كالمك مع من مل يعلم أن انطالقا كـان ، ال "زيد منطلق": قلتذلك أنك إذا ، اآلخر
، فإن كالمك  "زيد املنطلق ":من زيد وال من غريه ، فيكون بذلك خربا ابتدائيا ، أما إذا قلت 

نطالقا كان إما من زيد وإما من غريه ، فأنت تعلمه أنه كان من زيـد  يكون مع من علم أن ا
مل يعلم السامع وقوعـه   فعال) النكرة ( وذا املعىن تكون قد أَثبت يف اخلرب األول . دون غريه 

. )80(أفدته ذلكففعال قد علم السامع وقوعه، ولكنه مل يعلم صاحبه ) املعرفة(أصال، ويف الثاين 
يعـين  [ فقد وافق األول «  :عبد القاهر بعد هذا سبب وقوع املعرفة خربا بقوله  ويعلل اإلمام

يف املعىن الذي له كان اخلرب خربا ، وهو إثبات املعىن للشيء ، وليس يقدح يف ذلـك  ] النكرة 
أنك كنت علمت أن انطالقا كان من أحد الرجلني، ألنك إذا مل تصل إىل القطع على أنه كان 

كان حالك يف احلاجة إىل من كان يثبته لزيد كحالك إذا مل تعلم أنه كان ،ومن زيد دون عمر
زيـد   ":، وإن كان غري منكور أو جمهول كما يف "زيد املنطلق ":فاخلرب يف. )81( » من أصله

، إال أنه موافق له يف أن كال منهما مثبت به املعىن للشيء، وهذا هو حد اخلرب، فضـال "املنطلق
، وإن كان معروفا، إال أن نسبته إىل زيد كانـت منكـورة،   "زيد املنطلق ":عن أن اخلرب يف 

ولذلك جاز اإلخبار به ملشاة هذه احلال حال من مل يعرف اخلرب أصال، ومن هنا نصـل إىل  
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ن اإلخبار إمنا جيوز إذا كان هناك شيء منكور يف الكالم، سـواء  إالقول مع اإلمام عبد القاهر 
  . ذاته أو النسبة الواقعة بينه وبني املبتدأ كان هذا الشيء هو اخلرب

معرفةً على غري أصله، ممـا  ) املسند(ويتحدث النحاة يف هذا املوضوع عن جميء اخلرب 
التعريف ويفسروا بالتوكيد، كوا زيادةً على ) ال(يدل على فضل زيادة فائدة مل تكن بدون 

ماء البالغة على خصوصية املسـند يف  األصل وال تكون إال لغرض وهو التوكيد، إذ يؤكد عل
هذه احلالة ويعدونه صورة من صور القصر، وهو بدوره أحد أشكال التوكيـد، فيفسـرون   

 وإما مبالغةً ،إذا مل يكن أمري سواه "زيد األمري " :ا كقولك قد يفيد قصره إما حتقيقً تعريفه بأنه
خـرج  يف ،الكامل يف الشجاعةأي " عمرو الشجاع " :لكمال معناه يف احملكوم عليه كقولك 

لعدم االعتداد بشجاعة غريه لقصورها عن  ،الكالم يف صورة توهم أن الشجاعة مل توجد إال فيه
ا، أي من غري اعتبار تقييده بشـيء ،  املقصود قد يكون نفس اجلنس مطلقًإن مث  . رتبة الكمال

بنفس  حني ال تظن نفس هو الويفّ " :وقد يكون اجلنس باعتبار تقييده بظرف أو غريه كقولك 
ا، وكقول األعشىاملقصور هو الوفاء يف هذا الوقت ال الوفاء مطلقً فإنّ "ا خري:  

  )82( ة إما خماضاً وإما عشارا            هو الواهب املائة املصطفا 
  .)83(ا ا وال اهلبة مطلقًفإنه قصر هبة املائة من اإلبل يف إحدى احلالتني ال هبتها مطلقً

واألكثر أن يكون اخلرب نكرة واملبتدأ معرفة ألن املخرب  ،التعريف يف اخلرب قليلن وإذا كا  
ال خيرب يف األكثر إال بأمر يعلمه املخرب أو يف ظن املتكلم أن السامع ال علم له به مث إنَّ املبتدأ ال 

له قيام ال  أيها السامع األمر الذي تعرفه ثَبت: بد وأن يكون معلماً عند السامع حىت يقول له 
ويقع اخلرب تنبيهاً ال تفهيماً فإنـه   ،فإن اخلرب معلوم عند السامع واملبتدأ كذلك ،علم عندك به

حيث عرف كون اهللا ربنا وكون  "اللَّه ربنا ومحمد نبِينا  ": حيسن تعريف اخلرب كقول القائل 
مي جاء يف عدة أمثلة مما يعين تناول مثل هذه فإن استعمال اخلرب معرفة يف القرآن الكر ،حممد نبينا

التراكيب على حنو يسمح باستخالص الفروق الدقيقة واملعاين اخلاصة بينها وبني جميء اخلـرب  
|��{���~�����������������}����m��z����y��x��w��v��u:ففي قوله تعاىل) أي نكرة(على أصله 

l  ] ملا كان الناس فقراء العلماء يعللون ذلك بأنه معرفة مما جعل  )الفقراء(جاء لفظ ]15فاطر
إعـالم بأنـه ال    m �{z����yl: وقوله  m���x��wl: أمراً ظاهراً ال خيفى على أحد قال 
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وهذا يوجب عبادته لكونه مفْتقَراً إليه وعدم عبادة غريه لعـدم  . افتقار إليه وال اتكال إال عليه 
أي هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأنتم مع ���m����}��|�����~l: االفتقار إىل غريه مث قال 

  .)84( احتياجكم ال جتيبونه 
  :التوكيد واملعىن العام واملنطقي يف اجلملة العربية /2

  ستحسن النحاةُكثريا ما ي تركيبال لشيء إال لسبب معنوي جيعل فهم ،ا على آخرا لغوي 
الحتوائه على التناقض، وميكن أن ) املُحال ( يه اسم وهو ما يطلقون عل، غري جائز عقال الثاين

، أي أن كنت "واهللا ما أعدو أن جالستك": وتقول« منثّل لذلك يف عموم الكالم بقول سيبويه 
كـان  " ما أعدو أن جالستك غداً "ولو أراد . فعلت ذلك، أي ما أجاوز جمالستك فيما مضى

، وذلـك ألن يف  )85(» كان حماال "أجالسك أمسما أعدو أن ": حماالً ونقضاً، كما أنه لو قال
جالستك غدا، دالٌّ على الـزمن املاضـي،   : الكالم تناقضا من جهة الزمن، إذ الفعل يف حنو 

، "أجالسك أمس": دالٌّ على املستقبل، بينما العكس يف املثال الثاين ) غدا(والظرف املتعلّق به 
ويقـول   . دالٌّ على املاضي) أمس(لظرف املتعلّق به إذ الفعل دالٌ على احلاضر أو املستقبل، وا

املربد يف حديثه عن الطلب املضمن معىن الشرط وجوابه والعالقة املنطقية اليت ينبغي أن تكـون  
داً؛ ألنك إمنا أضمرت مثل مـا  كان جي ،"ك اجلنةاهللا يدخلْ ال تعصِ":  ولو قلت «: بينهما 
، واعتربه بالفعل الذي يظهر يف معناه؛ "صه يدخلك اجلنةفإنك إن ال تع": فكأنك قلت ،أظهرت

و لـو   .)  أطع اهللا( لكان  ) ال تعص اهللا( أال ترى أنك لو وضعت فعالً بغري ي يف موضع 
أطـع اهللا  ": وقولـك . " أطـع اهللا ": كان حماالً؛ ألن معناه "ك النارال تعص اهللا يدخلْ": قلت

ال ":  ال جيوز؛ ألنك إذا قلـت  ،"كمن األسد يأكلْ ال تدن": و كذلك . حمال "يدخلك النار
كان حماالً؛ ألن تباعده منه  ،"تباعد من األسد يأكلك": ، ولو قلت"تباعد" :  فإمنا تريد ،"تدن

  .  )86( »تريد فإنه مما يأكلك  ،ولكن لو رفعت كان جيداً.  ال يوجب أكله إياه
 املعىن يف كل األحوال اإلخبـار عـن   ومن التراكيب اليت يتبادر إىل الذهن تساويها يف    

كما اعتربمها عبد القاهر اجلرجاين  معنيني الذي يكون على" هو هو: "قولنا الشيء بنفسه وهو 
  :)87(األمساء  لدى تعرضه الستعارة 
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كر بامسه اآلخر ملخاطَب بأحدمها دون اآلخر، فإذا ذأن يكون للشيء امسان يعرفه ا:  أحدمها -
ا الذي تذكر اآلن هو الذي ، عرفته أن هذزيد هو أبو عبد اهللا: ، فإذا قلتنيتوهم أن معك شيئ
  .عرفه بأيب عبد اهللا

االختالف والتفاوت عنهما،  لشيئني وتكميله هلما، ونفيه بني اأن يراد حتقق التشاب : والثاين  -
ال تكون  فةألن الفرق يقع إذا اختص أحدمها بص ؛ ، أي ال ميكن الفرق بينهما"هو هو ":فيقال

  .يف اآلخر
ومن بني أشكال التوكيد اليت كان الربط فيها واضحا بني هذا األسلوب واملعىن العـام    

أي قصـر  ( انطالقا من صوره اللغويـة  ، إذ حللت دالالته ) إال(و ) ما(واملنطقي احلصر بـ
  :أو العكس على النحو التايل ) الصفة على املوصوف

إذا أردت أنه ال يتصف بصفة غري الكتابة،  "ما زيد إال كاتب  ": األول من احلقيقي كقولك -
إال وتكون له صفات تتعذر اإلحاطة ا أو  ال يكاد يوجد يف الكالم ألنه ما من متصوروهذا 
   .تتعسر

والفرق بينهما ظاهر، فـإن املوصـوف يف   "ا يف الدار إال زيدم": منه كثري كقولنا  :والثاين -
  .)88( ويف الثاين ميتنع كه غريه يف الصفة املذكورةاألول ال ميتنع أن يشار

ومما له عالقة باستخدام التوكيد يف الكالم يف ضوء ربطه باملعىن العام واملنطقي أيضا، ما   
احلمل على ما مل يقع ليصري "جاء من حتديد علماء اللغة القدماء ملفهوم التوكيد كمعىن عام بأنه 

يؤكـد   وإمنـا ضي وال احلاضر لئال يلزم حتصـيل احلاصـل   ال جيوز تأكيد املا لذلك" اواقع
يطالعنا سيبويه مبقارنة بني التركيبني وبيان ) أنّ ( و) إنّ ( ويف دخول حتى على . )89(املستقبل

، "قد قاله القوم حتى إنَّ زيداً يقولـه ":  وذلك قولك« : ما يحال من ذلك وما حيسن فيقول 
، كما ال )إنَّّ(ها هنا معلَّقة ال تعمل شيئاً يف  )حتى(ـف.  "نطلقانطلق القوم حتى إنّ زيداً مل"و

ولو أردت أن تقول . )إذا(مبرتلة  )حتى(، فهذا موضع ابتداء و"حىت زيد ذاهب": تعمل إذا قلت
: وصلتها مبرتلة االنطالق، ولـو قلـت   )أنَّ(ذا املوضع كنت حميال، ألنّ هيف  "حتى أنّ تقول"

                                                 
  . 74ص .اإليضاح يف علوم البالغة )  88
. صـيدا ، بـريوت  . املكتبة العصرية . حممد أبو الفضل إبراهيم : ت . يف علوم القرآنالربهان بدر الدين الزركشي، ) 89
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ا مل جيز اً، فلمتصير الكالم خرب )أنَّ(ألنّ  ،كان حماالً "االنطالق أو حتى اخلرب انطلق القوم حتى"
  . )90(» ذا محل على االبتداء

ومـن مث ركـز   وأخواا فإا دالة على اجلمع ) كل (خيص التوكيد املعنوي بـوفيما 
 بزيـد  ": القول عندهم  ال جيوزفالنحاة واألصوليون على استخدامها يف سياق يقبل منطقيا، 

 )91(وإمنا جيوز ذلك فيما جازت عليـه التفرقـة  ال يتجزأ، ) زيد(ألن  " هبزيد كل" وال "أمجع 
أن " جاء القوم :" يجوز يف قولنافتكون من عدة أفراد يفالقوم  ،ككلمة القوم أو الناس وغريها

ألنـه ال   ضه فقط، أما زيد فال ميكن أن يأيت بعاجلميع أو أن يأيت بعضهم فقطيستغرق ايء 
  .يتكون من أفراد كما هو الشأن مع كلمة القوم 

ويضيف عبد القاهر يف سياق آخر أيضا كالما له عالقة مبا حنن بصدده ، فريفض تركيبا 
مما يعلـم  ، وذلك حسب املقام الكالمي املناسب للخطاب، فريى أنه يكون آخره مناقضا ألوله

أرأيت "؟ "قط أقلت شعرا" :  داية باالسم أنك تقولالبال تكون البداية بالفعل كبه ضرورة أنه 
 أ أنت رأيت إنسانا"؟ "أأنت قلت شعرا قط": ولو قلت ؟ فيكون كالماً مستقيما" اليوم إنسانا

وأن الفعل النسبة  حتققيف التركيب الثاين من تناقض، فتقدمي املسند إليه يعين  ملا. )92(؟ أخطأت"
واستخدام صيغة االستفهام عن النسبة مـع  ) احملدث عنه(د إليه قد مت وإمنا االستفهام عن املسن

  . تقدمي أحد عناصر اجلملة املتحققة يكون تناقضا 
ومن القضايا النحوية اليت توضح لنا الربط بني استعمال أشكال التوكيد وضبط مقاماا 

) أمجع(و) كل(ام وبني املعىن العام الذي يرفض التناقض يف الكالم، حتديد النحاة ملواضع استخد
ومها من ألفاظ التوكيد املعنوي، إذ مينعون توكيد النكرات ما على أساس أن النكرة مل تثبت 
هلا حقيقة، والتوكيد املعنوي إمنا يكون لتمكني معىن االسم وتقرير حقيقته، ومتكني ما مل يثبت 

مر راجـع إىل اللفـظ،   يف النفس حمال، رغم أن النكرة ميكن توكيدها بالتوكيد اللفظي ألنه أ
ومتكينه من ذهن املخاطب ومسعه خوفا من توهم ااز، أو توهم غفلة استماعه ، فاللفظ هـو  
املقصود يف التوكيد اللفظي ، فأما املعنوي فإمنا يراد منه احلقيقة ولذلك أعيد املعىن يف غري ذلك 

  .  )93(اللفظ
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  : ظاهرة احلذف و القرائن احلالية– 3
يت ختضع هلا اجلملة العربية ظاهرة احلذف كإجراء لغوي حتويلي، إذ يلجأ من الظواهر ال  

املتكلم يف هذا السياق إىل حذف عنصر لغوي أو أكثر إن دل عليها دليل، ومن هذه األدلة ما 
وهو ما حنن بصدد البحث فيه من مالبسات للقول ومـا   ،يكون لغويا ، وما يكون غري لغوي

  . السامع حييط به من أحوال للمتكلم و
كما أن احلذف يف اللغة العربية ظاهرة يلجأ إليها إذا تطلب املقام ذلك، إذ هو عمليـة    

لغوية دقيقة كوا متس البناء األصلي للكالم ، فيشترط فيها أال تؤدي إىل التقصري يف أداء املعىن 
لة الواضحة لذلك ا ، ولذلك ارتبط بأمناط ووظائف معينة وحمدودة ، و من األمثاملقصود مقامي

، إذ جندهم قد )لغري الفاعليف صيغة الفعل املبين (ما حتدث عنه النحاة يف سياق حذف الفاعل 
ومنها ما يتعلق باجلانب املعنوي وهي ما يهمنا  خصوا ذلك بأسباب معينة منها ما يتعلق باللفظ،

  :)94(نذكر منها  ،يف هذا الصدد
- تاج إىل ذكره له، وذلك حنو قوله تعاىلا للمخاطب حىت ال حيكون الفاعل معلوم :�m��S

V��U�����T l�]37 األنبياء.[  
وليس يف ذكره بوصف مفهوم مـن   ،للمتكلم فهو ال يستطيع تعيينه للمخاطب كونه جمهوالً-

 : ال تعرف ذات السارق، وليس يف قولك ألنكرق متاعي، س: وذلك كما تقول ،الفعل فائدة
  ." سرق متاعي " على قولك  اإلفهامئدة يف فائدة زا" سرق اللص متاعي"
  .تصدق بألف دينار: على السامع، كقولك اإلامرغبة املتكلم يف  -
صون امسه عن أن جيري على لسانه، أو بصونه : ومنها رغبة املتكلم يف إظهار تعظيمه للفاعل -

  ".خلق اخلرتير": عن أن يقترن باملفعول به يف الذكر، كقولك
   .م يف إظهار حتقري الفاعل بصون لسانه عن أن جيري بذكرهرغبة املتكل -
  .خوف املتكلم من الفاعل فيعرض عن ذكره لئال يناله منه مكروه -
  .خوف املتكلم على الفاعل فيعرض عن امسه لئال ميسه أحد مبكروه -

مل ختتلف نظـرة  لذلك أسباب حالية، و وهذه األسباب املؤدية حلذف املسند إليه كلها
ـرد  إذ يذكرون أثناء تعرضهم حلذفه، أن هذا األخري يكـون   غيني هلا عما قاله النحاة،البال

، وإما التخييل أن مع ضيق املقاماالختصار واالحتراز عن العبث بناء على الظاهر، وإما لذلك 
                                                 

.  1980.  20ط . القـاهرة  . مكتبة دار التراث . حممد حميي الدين عبد احلميد :  ت.  شرح ابن عقيلابن عقيل ،)  94
2 / 111-112 .  
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يف تركه تعويال على شهادة العقل، وأن يف ذكره تعويال على شهادة اللفظ من حيث الظـاهر  
الشهادتني، وإما الختبار تنبه السامع له عند القرينة أو مقدار تنبهه، وإما اإليهام أن يف وكم بني 

تركه تطهريا له عن لسانك أو تطهري للسانك عنه، وإما ليكون لك سبيل إىل اإلنكار إن مست 
وإما ألن اخلرب ال يصلح إال له حقيقة أو ادعاء وإما العتبار آخر مناسب ال يهدي  ،إليه حاجة

  .)95(إىل مثله إال العقل السليم والطبع املستقيم
ويف هذا الصدد نورد ما قاله ابن هشام عند حديثه عن اجلهات اليت يدخل االعتـراض         

، إذ يرى فيما خيص احلذف يف سياق التوكيد، أن من شروط احلذف أال على املعرب من جهتها
، "نفسـه  : "بقولك احملذوف العائد ديؤك أن "زيد رأيت الذي :"حنويكون احملذوف مؤكدا، 

   .لالختصار مريد واحلاذف، للطول مريد املؤكد ألن
 ،نظر وفيه )إن(بـ مؤكد أنه مع اخلرب فقد حذف"  ولدا وإنّ ماال وإنّ:"  العرب أما يف قول 

 يف العائـد  حـذف  منهنا  األخفش فر إمنا و، اخلرب نفس ال االسم إىل اخلرب نسبة املؤكد فإن
 هو الذي :"حنو يف حيذف ال وهلذا ،الطولُ للحذف املقتضي ألن "زيد نفسه رأيته الذي :"حنو
 تنايف فال وتوكيده لدليل الشيء حذف وأما؟ يؤكدون  فكيف الطول من فروا فإذا "زيد قائم

  .)96(كالثابت لدليل احملذوف ألن، بينهما
  :التقدمي والتأخري / 4

 كان املبتدأ واخلرب معرفتني كنت باخليار يف جعل أنه مىتيرون النحاة ا كان أغلب ذوإ
ين العنصرين، ومن ذه املسألة برتبة هذفإن منهم من ربط ه، )97(أيهما شئت املبتدأ واآلخر اخلرب

وقـد   «: أن يكون املتقدم منهما هو املبتدأ فقال ) املفصل ( يف ي اختار ذالالزخمشري هؤالء 
.  )98(»وال جيوز تقدمي اخلرب هنا، بل أيهما قدمت فهو املبتدأ ...  يقع املبتدأ واخلرب معرفتني معا

ويبدو أن ما ذهب إليه هنا مبين على تقدمي األعرف عند املخاطب وبناء اإلسناد عليه، فالـذي  
، والذي يعرف أنّ له أخا وال يعرف أنه "زيد أخوك: "يعرف زيدا وال يعرف أنه أخوه قلت له 

وهكذا يكون األعرف يف ذهن املخاطب " . أخوك زيد: "عرفه قبالً قلت له  زيد الذي كان قد
  .هو املتقدم دائما 
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فقد جعلت ، تقدم عن رتبته األصليةيف كل شيء  تطرداالعناية واالهتمام فكرة ألن  و
واعلم أنا مل جندهم اعتمدوا فيه شيئا جيـري جمـرى    « :ها بقوله لييعقب عإلمام عبد القاهر ا

ومل بـل  يذكر يف ذلك مثـاال ،  مل  كونهسيبويه  ينتقد، مث )99( »غري العناية واالهتمام األصل 
مفهـوم  يشرحون فيـه   بعض النحاةبكالم ل ويأيت يف املقابليوضح ما قاله بالتحليل والتدقيق، 

قد يكون من أغراض الناس ومقاصدهم ذلك أنه سيبويه،  وردا يف كالمالعناية واالهتمام اللذين 
اخلارجي الذي  واملثال املشهور على ذلكما أن يقع بإنسان بعينه وال يهمهم من أوقعه،  يف فعل

يعيث ويفسد ويكثر منه األذى، ويكون من حال الناس فيه أم يريدون قتله وال يبالون مـن  
كان القتل منه، وال يعنيهم منه شيء، فإذا قـتل وأراد أحد اإلخبار بذلك ، فإنه يقدم ذكـر  

، ألنه يعلم أن لـيس  "قتل زيد اخلارجي": ، وال يقول "قتل اخلارجي زيد": يقول اخلارجي ف
للناس جدوى وفائدة يف أن يعلموا أن قاتله زيد، ألن ذلك ال يعنيهم وال يهمهم وال يتصـل  

أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه مىت يكون وقوع القتـل   من حاهلممبسرم، وإمنا يعلم 
  .)100(وختلصوا منهفسد وأم قد كفوا شره باخلارجي امل

تعليل أمر التقدمي، على ما فيـه  للعناية واالهتمام ا تعمم فكرةوذا فإنه يدعو إىل عدم 
العناية ومل كان أهم، وأن ال  من الصحة، بل جيب أن يفصل األمر ويذكر من أين كانت تلك

قد أفضى ببعض الناس إىل تصغري أمر  يكتفى بالقول إنه قدم للعناية وأن ذكره أهم، ألن ذلك
التقدمي والتأخري يف نفوسهم حىت هونوا اخلطب فيه، ورأوا  أن تتبعه والنظر فيه ضـرب مـن   
التكلف، بل وجتاوزا ذلك إىل أن عدم العلم بسببه والعلة اليت من أجلها كان ال يضر، وال جرم 

قد ذهب م عن معرفـة   –القاهر  يف رأي اإلمـام عبد – أن ذلك التصغري له والتهاون فيه
 البالغة، ومنعهم من أن يعرفوا مقاديرها، بل وأن يعلموا لم كان نظم أشرف من نظـم حـىت  

مما يسمح مبالحظة مواطن التوكيد والتخصيص يف هذه األشكال  .)101(ترقى األمر إىل اإلعجاز
  .ستعمالاللغوية اليت خضعت إىل تغيري نظام الرتبة األصلي فيما يسمح به اال

  :من خالل سياقات الكالم  تقسيم األساليب يف اللغة العربية/ ثانيا
يقصد باألسلوب الطريقة اليت تصاغ ا اجلملة لتؤدي معناها العام ، وهـذه الطريقـة     

ا معىن ومعىن العالقة التركيبية فيما بني كل متطالبني حنوي) املعجمي( حتمل إضافة إىل املعىن املفرد
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ا تركيبيا هو نتيجة اختالط هذه املعاين كلها ليخرج منها املعىن العام الذي يقـف بـإزاء   عام
ا لـذلك إىل أقسـام متنوعـة أو    لينقسم تبع ،أغراض الكالم وقصدية املتكلم وحال املخاطب

  .)102(أساليب متعددة 
لسامع أكثر القضايا اللغوية ارتباطا بالسياق وحال ايف اللغة العربية من عد األساليب تو

حسب  وذلك ملا هلا من أثر يف نفس السامع الذي يستجيب للغة بالقول أو الفعل واملخاطب،
، فاألمر يتطلب القيام بالفعل والنهي يتطلب االمتناع عن القيـام  األسلوب املفهوم من املتكلم

رب أو وإمنا جيد السامع نفسه بني تصديق اخلاألسلوب اخلربي ال يقتضي مثل ذلك، بينما  ،بالفعل
لغوية املرتبطة باملقام ولكل من ذلك قواعده وأسسه ال ،هالشك فيه أو إنكاره ورد . يف والتنويع

 همزايا من أهم األشياء اليت تكسب الكالم عدي يف الكالم الواحد عند العرب استخدام األساليب
مـن حماسـن    «)  االلتفات( فمثال جند هم يعدون ما يطلق عليه مصطلح ، تبليغيةالبالغية وال

ريـة  تطالكالم، ووجه حسنه هو أن الكالم إذا نقل من أسلوب إىل أسلوب كان ذلك أحسن 
يف نفـس  و.  )103(» لنشاط السامع وأكثر إيقاظاً لإلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد

 السياق يدافع السكاكي عن دور تنويع األسلوب يف الكالم الواحد ملا له من أثر يف قبول اخلرب
ىل إالكالم إذا انتقل من أسـلوب  « : مستدال مبا متيل إليه العرب يقول يف ذلك  ،والتفاعل معه

أسلوب أدخل يف القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأمأل باستدرار إصـغائه وهـم   
أشهى غـذاء    - بالصورةلكن باملعىن ال  -فإن الكالم املفيد عند اإلنسان ... أحرياء بذلك 

  . )104(» وأطيب قرى هلالروحه 
واألساليب بأنواعها تقبل التوكيد الذي خيتص بكل أسلوب وفق شكل مناسـب  هذا، 

معت بعضها يف قول الشاعر له، وقد ج:  
  )105(أتاك أتاك الالّحقوك احبس احبس            فأين إىل أين النجاء ببغليت                 

ين توكيـد اخلـرب، ويف آخـره توكيـد     أول البيت توكيد االستفهام، ويف الثافي ف
  .وأكدمها توكيدا لفظيا ) اخلربي واإلنشائي( فجمع يف هذا البيت بني األسلوبني .)106(األمر
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وميكننا تتبع هذه العالقة اليت تربط اخلطاب بقائله والسامع أو السـامعني يف تقسـيم   
ثة، إىل أسـاليب إنشـائية   األساليب العربية إىل قسمني حبسب أطراف الرسالة اإلبالغية الثال

  :وأساليب خربية، وذلك على النحو التايل 
  :األساليب اخلربية  -1-1

  يواملراد بالصادق ما  ،)107( الكالم احملتمل للصدق والكذباألسلوب اخلربي بأنه  فعر
 اخلرب ، وقيل)108(طابقت نسبة الكالم فيه الواقع، وبالكاذب ما مل تطابق نسبة الكالم فيه الواقع

ألن « رتبط بالسامع له ييف اخلرب  والتصديق ،)109(ال على ما عليه املخرب عنه هو إخبار الكاذب
أدىن متييز يعرفـون   بل الصغار الذين هلم ،دود والرسومكل أحد من العقالء ممن مل ميارس احل

يب، بون أبدا يف مقام التكذا يف مقام التصديق ويكذّبدليل أم يصدقون أبد ،الصادق والكاذب
منهم ذلك، لكن العلم بالصادق والكاذب كمـا   ىم عارفون للصادق والكاذب ملا تأتفلوال أ

  .)110(»الكذب يشهد له عقلك موقوف على العلم باخلرب الصدق واخلرب 
ومبا أن اخلرب يلقى باجتاه املخاطب، فال بد فيه من مراعاة حال املخاطب مـن حيـث     

ا إجياب ا ولذلك فهو يشتمل على املؤكداتموقفه من القضية املخربحبسب درجة  )111(ا أو سلب
القبول أو اإلنكار للخرب، لتحقيق املطابقة بني حال املخاطب والشكل اخلطايب الـذي يلقـى   

  .مناسبا له
بعض  النحاة  رأي وعالقته بأسلوب التوكيد األسلوب اخلربي ومما له صلة حبديثنا عن   

، حيـث منـع مـن ذلـك أبـو حـامت        األسلوب اخلربييفيف دخول نون التوكيد الثقيلة 
[  lإال ما كتب اهللا لنـا  صيبنايقل لن m: أعني قاضي الريوذلك يف قراءة  ،)112(السجستاين

بتشديد النون، حيث ذكر أبو حامت أنّ ذلك غري جائز ألنّ النون ال تدخل مـع   ] 51التوبة 
لقولـه  ) لن(دون ) هل(رف وهي بـشديد النون يف قراءة طلحة بن مص، بينما ارتضى ت)لن(

، أي أنّ املضارع جيوز توكيده بعد أداة ] 15احلج [  �m�������ê��é�������è��ç��æl :تعاىل 
                                                 

  . 129ص  . التعريفات)  107
  . 13ص .األساليب اإلنشائية )  108
   . 235ص  .التعريفات )  109
  . 252 – 251ص . مفتاح العلوم )  110
  . 516ص . داللة السياق )  111

 425ص .1ط.  1999.دمشق، سوريا . دار الفكر . القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي حممود أمحد الصغري، )   112
.  
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، وقد مسع حلاق هذه النون  )مل(و )ال(ـب )لن(تشبيه بهذه القراءة  بعضهم ووجه.  االستفهام
ن التوكيـد ، وهـذا توجيـه    يف النفي حلقت معها نو )لن(، فلما شاركتهما  )مل(و )ال(ب

  .)113(شذوذ
  :  النفي يف اجلملة املؤكدة -

من  إىل نفي وإثبات، وهذا يعين خصوصية كال القسمنيبدوره  يقسم األسلوب اخلربني  
جهة تأديته للمعىن، ومما له عالقة مبا حنن بصدده من تأكيد العالقة بني األساليب ومناسـبات  

أكد عليه عبد القاهر اجلرجاين عند تعرضه ألسلوب النفـي   القول ومقاماته يف النحو العريب ما
من حكم النفي إذا دخـل  « :  ا إذ يقولوما يتصل به من خصوصية تأدية املعىن املقصود مقامي

على كالم، مث كان يف ذلك الكالم تقييد على وجه من الوجوه أن يتوجه إىل ذلك التقييد وأن 
مل يأتـك  ":  فقال قائـل . "أتاين القوم جمتمعني"  :لتتفسري ذلك أنك إذا ق. يقع له خصوصاً

إىل االجتماع الذي هو تقييد يف اإلتيان دون اإلتيـان   هاكان نفيه ذلك متوج. "القوم جمتمعني
، إم مل يأتوك أصال نفسه، حىت إنه إن أراد أن ينفي اإلتيان من أصله كان من سبيله أن يقول

  .)114(» ال يشك فيه عاقل ، هذا مما"جمتمعني: "فما معىن قولك 
يكون انصبابه على فيه تقييد مجلة أو كالم دخل على عموما إذا وإذا كان حكم النفي    

مىت نفيت كالماً فيـه  «  :ولذلك فإنك  )115(كما نعلم من التقييد نوعفإن التأكيد هذا القيد 
، أو "همالقوم كلَّ م أر":  فإذا قلت ... تأكيد فإن نفيك يتوجه إىل التأكيد خصوصاً، ويقع له

، كنت عمدت بنفيك إىل "القوم مل أر كلَّ "، أو"القوم مل يأتين كلُّ "، أو"هممل يأتين القوم كلُّ"
، أن "أو مل يأتين كل القوم"،"مل يأتين القوم كلهم" )جمتمعني(خاصة، وكان حكم  )كل(معىن 
أن يكونوا قد أتـوك   "عنيمل يأتين القوم جمتم " : كما جيب إذا قلت . قد أتاك بعضهم يكون
، وأنت تريد أم مل يأتوك أصـالً ال  "مل يأتين القوم جمتمعني": وكما يستحيل أن تقول. أشتاتاً

وأنت تريد أم مل يأتوك  " يأتين القوم كلهممل" : كذلك حمال أن تقول . جمتمعني وال منفردين
  .)116(»فاعرفه ،أصالً

                                                 
 .52-51/  5 .1990. 2ط. دار إحياء التراث العـريب، بـريوت   .  البحر احمليط أبو حيان األندلسي، :انظر )  113

. 1ط. دار الكتب العلمية، بـريوت . علي معوض وآخرون: ت.  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنونوالسمني احلليب ، 
1994 .3  /471 .  

  . 216ص .دالئل اإلعجاز )  114
  .من هذا البحث  14ص : انظر )  115

  . 217ص  .دالئل اإلعجاز )  116



 45 

، ذلك أنه من القضـايا  النفي على القيد وحدهغري أن هذا الكالم ال يقصد به انصباب   
اليت توقف عندها البحث األصويل طويال، فكانت خالصة تتبع مثل هذه التراكيب أنه ينبغي أن 
نفهم أن القول بأن نفي الشيء بقيد صريح يف نفي القيد دون الذات ليس بصحيح، بل هـو  

  .)117(غاء اللفظصريح يف نفي الذات املقيد دون جمرد القيد و إال يلزم إل
   :األساليب اإلنشائية  -1-2

ال حيتمل الصدق أو الكذب لعدم حتقق مدلوله يف  الكالم الذيهو األسلوب اإلنشائي   
 ؛ال حيتمل الصدق والكذب اإلنشائيإن الكالم : فلهذا قيل،  )118(اخلارج وتوقفه على النطق به

مطابقته له، فإذا مل يكن هناك وذلك ألن معىن الصدق مطابقة الكالم للخارج، والكذب عدم 
  : )120(ويقسم إىل قسمني طليب وغري طليب .)119(خارج، فكيف تكون املطابقة وعدمها

و يقسم  ،البالغيون ما يستلزم مطلوبا ليس حاصال وقت الطلببه ويعين :  اإلنشاء الطليب  -
العرض ، التحضيض  األمر ، النهي ، االستفهام ، الدعاء ،: اإلنشاء الطليب إىل تسعة أقسام هي 

وهذا األخري له مسائل يف سياق التوكيد فمن ذلك ما جيوزه النحاة . ، التمين ، الترجي، النداء 
كـالم  الطلب  منهيف املضارع إذا وقع بعد ما يفهم ا التوكيد  فريون أنمن التوكيد بالنون، 

  .األمر وال يف النهي، وأدوات التحضيض والعرض، والتمين، واالستفهام
كأفعال املقاربـة   ،ما ال يستلزم مطلوبا ليس حاصال وقت الطلب :  اإلنشاء غري الطليب  -

  .) 121(والتعجب واملدح والذم وصيغ العقود والقسم ورب وكم اخلربية وحنو ذلك 
هذان وقد اعتىن البالغيون بالقسم األول أكثر لتالئمه مع منهجهم اللغوي الذي يسعى   

بات واألحوال، إذ كثريا ما خترج هذه األساليب الطلبية عن وضـعها  دائما لربط القول باملناس
أما غري الطليب فأغلبه أخبار نقلت إىل اإلنشاء و قد اهتم به النحاة .لتدل على معىن سياقي آخر 

أكثر وعقدوا له أبوابا لصلته مبنهجهم العام الذي يرتبط بالعامل وما يستتبعه مـن حركـات   
تصار هذه األساليب الطلبية اليت هلا عالقة بالبحـث يف اسـتخدام   لذلك سنعرض باخ. إعرابية

  .أشكال التوكيد يف اجلملة العربية 

                                                 
  . 1074ص . الكليات )  117
  . 13ص . يب اإلنشائية األسال)  118
  . 225/ 2. شرح الكافية )  119
  .وما بعدها  13ص  .األساليب اإلنشائية )  120
  . 13ص . نفس املرجع )  121
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يـرى بعضـهم أن بـني االسـتخبار     وهناك من يسميه االستخبار، و : االستفهام/ أ
فرمبـا   واالستفهام أدىن فرق، وذلك أن أوىل احلالني االستخبار، ألنك تستخرب فتجاب بشيء،

والدليل :  قالوا. أفهمين ما قلته يل: تقول مل تفهمه،فإذا سألت ثانية فأنت مستفهم، فهمته ورمبا
وكالمها يفسر بالطلب  .)122(على ذلك أن الباري جل ثناؤه يوصف باخلرب وال يوصف بالفهم 

، ويعرف بأنه طلب حصول صورة الشيء يف الذهن ، فـإن  ) أي طلب الفهم وطلب اإلخبار(
نسبة بني الشيئني، أو ال وقوعها، فحصوهلا هو التصديق ، و إال فهو  كانت تلك الصورة وقوع

وهو من األساليب اليت تعتمد يف أدائها غالبا على األدوات، وأشهرها اهلمـزة  . )123(التصور 
  .وهل، وتعتمد هذه األدوات يف داللتها األسلوبية هذه على رتبة الصدارة 

   دوات اليت يتغري معناها بتغري األسلوب الذي ا بعض األويف هذا الصدد يذكر النحاة أيض
مثبـتني كانـا أو    ،لتحقيق يف االستفهاملللتصديق يف اخلرب واليت تأيت ) نعم(من ذلك  ،فيه ترد

،بل إنه يف بعض السياقات تؤدي فيها بعض األساليب معاين بعضها اآلخر فتعامـل  )124(منفيني
 الثقيلة يف الفعل الوارد يف سـياق االسـتفهام،  معاملتها كما هو الشأن يف حتليلهم يء النون 

األفعال غري الواجبة اليت تكون بعد حـروف االسـتفهام،   ولذلك كان من مواضع هذه النون 
وهي أفعال غري واجبة فصارت  ،"أعلمين إذا استفهمت "ألنك تريد« وتفسري ذلك عند سيبويه 

ئت تركت، كما فعلت ذلـك يف  مبرتلة أفعال األمر والنهي، فإن شئت أقحمت النون وإن ش
 "انظر مىت تفعلن"و "كم متكثن؟"و "أتقولن ذاك ؟" و "هل تقولن": األمر والنهي، وذلك قولك

  .)125( » وكذلك مجيع حروف االستفهام
  :وهذا ما ذهب إليه صاحب اخلزانة يف حتليل قول الشاعر   

  )126(ر املوت أن يأتنيد من حذ             فهل مينعين ارتيادي البال                
أسلوب االستفهـام يف املعىن العـام ألسلوب األمـر، ولـذلك   ه يف ضوء موازنةـفقد حلل

) ميـنعين ( توكيد فيه الشاهد« : صح أن تدخل على الفعل نون التوكيد الثقيلـة، إذ يقـول 

                                                 
. عمر فـاروق الطبـاع   : ت.  الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمهاابن فارس ، : انظر) 122

   .186ص . 1993. 1ط.وت بريمكتبة املعرف ، 
  . 37ص . التعريفات )  123
  . 193ص . مفتاح العلوم )  124
  . 513/  3 . الكتاب)  125
  . 383/  11. خزانة األدب : انظر )  126
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ـ  كما دـفيؤك، رـكاألم واجب رـغي هـنـع مـمستفه هـألن، الثقيلة بالنون  دـيؤك
  .)127(»مر األ
وبعبارة أخرى هو طلب الفعل  ، )128(افعل: يعرف األمر بأنه قول القائل ملن دونه : األمر / ب

من األعلى إىل األدىن، حقيقة أو ادعاء، أي سواء أكان الطالب أعلى يف واقع األمر أم مـدعيا  
 فعلُتوكيد ال من أكثر مواضع نوين هوعالقة هذا األسلوب بالتوكيد ظاهرة ، إذ إن ، )129(لذلك
  .األمر 

والنهي يقابل األمر كمـا  ، )130(وهو طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء :  النهي /ج
من ذلـك مـا    ،ولذلك كان هناك بعض ما يشترك فيه هذان األسلوبان ،يقابل النفي اإلثبات

 -األفعـال على ختتص بالدخول  اليت -مواضع نون التوكيد اخلفيفة حول النحاة  هيتحدث عن
الفعل الـذي   الناحية الداللية األسلوبية فيقولون إن من مواضعهااألفعال من فيفرقون بني هذه 

: وإن خففت قلـت  ،فهذه الثقيلة. "ال تفعلن ذاك واضربن زيدا ":، وذلك قولكلألمر والنهي
  .)131( "ذاك وال تضربن زيدا"

نـون  يد يف اشتراط دخول ميكننا تتبع عالقة املعىن األسلويب اإلنشائي بأسلوب التوكو  
يف  )ال(الطلب، كـالم األمـر و  منه ، إذا وقع بعد ما يفهم االتوكيد على الفعل املضارع جواز

. ويقل التوكيد بالنون، يف غري ذلك.النهي، وأدوات التحضيض والعرض، والتمين، واالستفهام
   : وأما املاضي فقد جاء توكيده بالنون، يف قول الشاعر

                     إن رمحت متيماً  سعدك دامن           132(للصبابة جاحنا لوالك مل يك ( 

والذي سوغ ذلك أن  ،)) إما أدركن واحد منكم الدجالال  (( :الشريف ويف احلديث
:  قـال سـيبويه   . )133(الفعل فيهما مستقبل املعىن، ألنه يف البيت دعاء، ويف احلديث شـرط 

 هـذا  يف هـذا  جـاز  مل"فعلت إال"و "فعلت ملا عليك سمتأق":  قوهلم عن اخلليل وسألت«

                                                 
  . 383/ 11 . نفس املصدر  )  127
  . 53ص .التعريفات)  128
  . 14ص . األساليب اإلنشائية يف النحو العريب )  129
  . 15ص.  نفس املرجع)  130
  . 509/  3 .الكتاب )  131
  . 66/ 2. املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية : انظر . البيت بالنسبة )  132
بـريوت،  . دار الكتب العلميـة  . فخر الدين قباوة و حممد ندمي فاضل : ت. اجلىن الداين يف حروف املعايناملرادي، ) 133
  . 143ص . 1992.  1ط .لبنان
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 هـذا  أجازوا ولكنهم "لتفعلن" الكالم وجه:  فقال؟) واهللا( كقولك هنا أقسمت وإمنا املوضع،
 إال اهللا نشـدتك  ":تقـول  العرب أن الطلب يريد معىن فيه كان إذ ،اهللا بنشدتك شبهوه ألم
كما عقب  املعىن وحتقيق  "تفعل أن إال" مبعىن "علتف إال ":وقالوا، "باهللا سألتك" ومعناه"فعلت

 .لـذلك   )إال( فصـلحت  النفي معىن فدخلها "تفعل أن إال منك أطلب ال": عليه البغدادي 
 الـيمني  بعد تستفهم ولذلك، بتأكيد ليس هذا فكل: قال. "لتقومن آهللا": االستفهام يف وتقول
  .)134( أخربين هنا املعىن ألن"؟زيد أقام اهللا": فتقول

هذا، ويلخص لنا ابن احلاجب شروط جميء النون املؤكدة، واختصاصها مبواضع معينة   
هلا ارتباط بالسياق احلايل، فيذهب إىل أن دخوهلا على املضارع خصوصا ما دل منـه علـى   
االستقبال دون احلال ألن هذا األخري يستغين  غالبا عن التوكيد لوضوح أمره، خبالف الغائب 

اختصت مبا فيه ) أي النون( نه غري متضح، فكان أحوج منه إىل التأكيد، كما أا يف الغالب فإ
لقصد املتكلم إرادة ما يطلبه غالبا، فهو مؤكد عنده يف طلب حصوله، فكان  )135(معىن الطلب

  . )136(فيه مناسبة التأكيد دون غريه
  :و القرائن احلالية أسلوب التوكيد /ثالثا
  : أسباب التوكيد يف اللغة -  1

إذا كانت مالحظة املناسبات القولية والعالقة بني املتكلمني واملخاطبني ليست جبديـدة    
على الدرس العريب، بل تعد األساس الذي ينبين عليه تأليف اجلملـة ، أو تـأليف الكـالم يف    

عموما، فإن  )137(أساليب مراعى فيها مطابقة الكالم ملتطلبات هذه املناسبات وهذه العالقات 
كيد شكلٌ لغوي يقوم على هذا األساس، بل إنه ال ميكن بأي حال تغييب اجلانب السياقي التو

واحلايل له، ولذلك تفتقر دراسته الستحضار مقاماته وأحوال مستعمليها لتتجلى دالالته وفوائده 
  .يف اخلطاب 

أو ألجل إظهار القيمة الوظيفية للتوكيد يف اللغة ال يكفي الوقوف عند تصنيفه هذا، و  
وإمنا ينبغي توضيح أسبابه حسب السياقات اليت ورد فيها واليت ارتبطت باملقام وباملعىن  ،تعريفه

                                                 
  . 49/  10 . األدب خزانة)  134
سم أجري جمرى الطلب وإن مل يكن منه ألنه إما غالبه أن يكون مرادا وإما ألن مجيعه مقصود ويذكر ههنا أن الق)   135

قصي :  ت أمايل ابن احلاجب،: انظر  .حصوله للصدق ال حلصوله يف نفسه، لذلك أجري جمرى ما املقصود منه احلصول 
   . 558/ 2.  1998. 1ط. دار ومكتبة اهلالل، بريوت. احلسني 

  . 558/ 2.  در نفس املص)   136
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من خالل النص القرآين الذي اطـرد   –إن شاء اهللا  -العام ، وهذا ما سنورده يف هذا البحث 
ظ اللففيه هذا األسلوب وتنوعت استخداماته مما يؤكد أن الوقوف عند مفهوم التكرار أو إعادة 

يقف  ال، كما أن تتبع األسباب اليت ذكرها دارسو اللغة  مبفهوم هذا املصطلح احلريف ليس كافيا
مثلما ورد يف أقوال كثري مـن العلمـاء،   فكرة الشك أو التردد أو توهم ااز أو اإلنكار عند 

فس ررت املؤكد وما علق به يف نقوجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد  «:الزخمشري  كقول
ا أنت بصدده ا عمأو تومهت غفلة أو ذهاب ،وأمطت شبهة رمبا خاجلته ،السامع ومكنته يف قلبه

 إسـناد أن  "فعل زيد: "وكذلك إذا جئت بالنفس والعني فإن لظان أن يظن حني قلت ، فأزلته
وقد  ،)138( » اإلحاطة أمجعون جيديان الشمول و وكل و،  نسيانأو  سهوأو  جتوزالفعل إليه 

دخل يف الكالم إلخراج الشك  يف لسان العرب تفسريا لدخول التوكيد يف الكالم وأنه إمناجاء 
فيجوز أَن يكون كلمك هو  ،"كلّمين أَخوك:" ومن ذلك تقول  ،ويف األعداد إلحاطة األجزاء

 إالمل جيز أَن يكون املكلم لـك  "كلمين أخوك تكليما  :"فإذا قلت، أَو أَمر غالمه بأَن يكلمك
  .)139(» هو
والستيفاء أسبابه وصوره كما وظفت يف النص القرآين ينبغي االستفادة مـن وجـوه      

أخرى  جندها مبثوثة هنا وهناك يف  كتب البالغة والتفسري ، فال يقتصر األمر علـى أحـوال   
السامع كذلك يكون لصدق الرغبـة   السامع و إمنا كما يكون إلزالة الشك ونفي اإلنكار مع

املتكلم ونيل الرواج والقبول من السامع وكون اخلرب على خالف ما يترقب وفور النشاط من و
: ، وقد يكون لرد ظـن املـتكلم كقولـك    ]117الشعراء [  �m�i��h���g��f���el :حنو
يس [ �m����c��b��al: كقوله تعاىل. أو إلظهار كمال العناية) أحسنت إليه مث أساء إيل (
، أو كمـال  ]16آل عمـران  [ �m��E������D���Cl :، أو كمال التضرع واالبتهال حنو ]3

، إىل غري ذلك من ]192آل عمران [ ��m¢��¡�����~��}���|��{ l: اخلوف حنو 
  . )140(املعاين اليت تناسب التأكيد بوجه خطايب 

كما هي يف متطلبات استعمال هذا األسـلوب  –وإن املتأمل احملقق يف أسباب التوكيد   
ليجدها تتـوزع علـى    -على اختالف ختصصام ومناهجهم  وكما حبث فيها دارسو اللغة

املتكلم، والسامع، والرسالة الكالمية املراد تبليغها، وكل عنصر : العناصر الثالثة للخطاب وهي 
                                                 

  . 112 - 111ص . يف علم العربية املفصل )   138
  . 3/466. لسان العرب )   139
  268ص . الكليات )   140
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، ولعل   اجلهل به أو عدم تصديقه أو إنكارهو بقضايا معينة هلا ارتباط باملعىن والعلم به أ يتعلق 
ا رابطً ،يف تقسيم أشكال التوكيد وما تدل عليه من معىن أورده السيوطيمما يلم ذه العناصر ما 

  :، وذلك مثل )141(  من السياق هذلك مبا يناسب
   "جاء زيد زيد : " تقرير املسند إليه وحتقيق مفهومه حبيث ال يظن به غريه حنو:  التقرير -
احلكم إىل غري من هو إذا خاف املتكلم أن السامع ظن به السهو فأسند : دفع توهم السهو -

  .له حنو املثال السابق 
دفعا لتوهم أن إسناد ايء إىل األمري جماز، وإمنا " جاء األمري نفسه: "حنو:  توهم ااز عدف -

  .اجلائي بعض خدمه 
دفعا لتـوهم أن اجلـائي   " جاء القوم كلهم: "حنو:  دفع توهم التخصيص وعدم الشمول -

  .ال على الكل البعض، وعرب عنه باللفظ الد
  :أسلوب التوكيد وعالقة السامع باملتكلم  - 2

كما هو معلوم فإن املادة اليت يتعامل ا املتكلم مع السامع هي اللغة ، ولذلك اهـتم    
العلماء ا من نواح كثرية منها اجلانب التركييب هلا فليست جمرد مفردات متناثرة يفهما الطرفان 

أسلويب يتجلى من خالل ما يسمى بالتعليق، إذ ال ميكن فهم معجميا بل هناك ضابط معنوي و
بفهم العالقة بني كلمتني فأكثر، ومما نساشهد به يف هذا املقام ما جـاء يف دالئـل   املعىن إال 

كيف يتصور وقوع قصد منـك إىل  «اإلعجاز من تفسري هلذه العالقة ودورها بني املتخاطبني 
عىن كلمة أخرى، ومعىن القصد إىل معاين الكلم أن تعلم معىن كلمة من دون أن تريد تعليقها مب

السامع ا شيئاً ال يعلمه، ومعلوم أنك أيها املتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معاين الكلـم  
 ، )زيـد (يف اللغة، ومعىن  )خرج(، لتعلمه معىن "خرج زيد ":املفردة اليت تكلمه ا فال تقول

وهلذا مل يكن الفعل وحده من  ؟ف هو معانيها كما تعرفكيف وحمال أن تكلمه بألفاظ ال يعر
ومل  "خـرج ": وكنت لو قلت. أو فعل كالماً آخردون االسم، و االسم وحده من دون اسم 

ومل تأت بفعل، وال اسـم آخـر ومل    "زيد": تأت باسم و قدرت فيه ضمري الشيء، أو قلت
         .)142( »كان ذلك، وصوتا تصوته سواء فاعرفه كتضمره يف نفس

لعل أوضح عالقة لألسلوب باملناسبات القولية وما يكتنف اخلطاب من أحوال خاصة            
                                                 

، الشـيخ   حلية اللب املصون على اجلوهر املكنون: هامش . شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيانالسيوطي، )  141
  . 64ص. دون ط .دار الفكر . لدمنهوري أمحد ا

  .316  - 315ص . دالئل اإلعجاز )  142
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باملتكلم واملخاطب والرسالة الكالمية بينهما، هي تلك العالقة اليت تدرس مصاحبة ألسـلوب  
وجـه  علـى   -التوكيد، واليت ارتبطت به كما ونوعا وهو األمر الذي اهتم به علماء املعاين 

أيما اهتمام ، إذ راعوا يف ورود التوكيد وعدمه أحوال املخاطب من ناحية علمـه   -اخلصوص
باخلرب أو عدم علمه به أو تردده فيه أو إنكاره له، كما راعوا أيضا درجة هذا العلم أو اإلنكار 

مـاء يف  فكانت أشكال التوكيد ودرجاته من أهم مواضيع علم املعاين، وكان مما اتفق عليه العل
) إنّ(هذا املوضوع فكرة التكرار يف داللة بعض أدوات التوكيد، كذكرهم أنه إذا اجتمعـت  

أفادت التكرير مرتني فإذا دخلت الالم ) إن(والالم كان مبرتلة تكرير اجلملة ثالث مرات ؛ ألن 
تكريـره   صار ثالثًا، وكذلك نون التوكيد الشديدة مبرتلة تكرير الفعل ثالثا، واخلفيفة مبرتلـة 

، ولذلك فإن املتكلم يراعي شكل خطابه باستخدام ما يتوافق مع درجـة إنكـار   )143(مرتني
  .السامع أو تشككه فيه 

ا عن دراسة العالقة بني املخاطب والسامع وما ومل يكن البحث النحوي يف أساسه بعيد
التركييب، فقد حبث يستفيده من اخلطاب وعالقة ذلك بالتحليل اإلعرايب الذي يعد حبثا يف املعىن 

رغم أا ال حتتـوي علـى    ،سيبويه مثال يف بعض األشكال اللغوية وتلمس فيها معىن التوكيد
كما درست فيما بعد  -أي التوكيد اللفظي والتوكيد املعنوي  –ة هلذا األسلوب األمناط القار

 مدخل هـذه  عندما بدأ الدرس النحوي يؤول إىل التبويب وفق الشكل اإلعرايب كما رأينا يف
ومجع يف كتابه عدة آيات قرآنية ربط فيها بني ما استفاده املخاطب ومـا جـاء يف    الدراسة،

:  وتعاىل تبارك اهللا فقول املضاف اـأم « :فقال مثال  التركيب من مصادر فيها معىن التوكيد
�m����Ø����×��Ö����Õ��Ô��Ó��Ò��Ü��Û���ÚÙl ]وتعـاىل  تبارك اهللا وقال ] 88النمل : 
�m½¼�����»���¹��¸��¶��¿�������¾ÁÀ����Ä����Ã��Â��E��D��CB��A

��G��Fl ] ــروم ــال. ] 6 -5 -4ال ��m��tx��w��v���u l :وعــز جــل وق
ـ  جل وقال ]7السجدة[ m��IH��G��F��E��D��C��B�����K��J:  اؤهـثن

L l��]مـر : " وعـز  جـل  قال ملا ألنه. "احلق دعوة أكرب اهللا": ذلك ومن ، ]24النساء 
 وملا. للعباد وثبت وكد ولكنه، وصنع خلق أنه علم، " شيء كل أحسن: " وقال، " حابالس

، عليهم مكتوب هذا املخاطبون أن علم ،الكالم انقضى حىت" أمهاتكم عليكم حرمت:" قال 

                                                 
.  1ط.بريوت ، لبنـان  . دار الكتب العلمية . أمحد مشس الدين : ت.  معترك األقران يف إعجاز القرآنالسيوطي ، )  143
1988 .1 /25 .  
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 الكالم ألن "اهللا وعد": وكذلك "اهللا صنع": قال كما توكيدا "اهللا كتاب": وقال، عليهم مثبت
 دعـوة ": وكذلك. "اوكتاب اوخلقً اوصنع اوعد": وعز جل قال فكأنه، صنعو وعد قبله الذي
ـ  دعاًء": قال كأنه، توكيد ولكنه احلق دعاء "أكرب اهللا": قولك أن علم قد ألنه "احلق  »"احقً

)144(.  
و ميكننا أن نتتبع ما تركته املؤلفات على اختالف ختصصاا يف هذا الشأن انطالقا مـن            

الوطيدة بني وجود التوكيد يف اللغة والعناصر غـري   ا العالقةُثة تظهر من خالهلا جليعناصر ثال
له عالقة بأسـباب وروده يف  ��	  ر املؤدية هلذا األسلوبصوتفاعل العنا اللغوية املصاحبة لذلك،

  . اللغة

  :)باملخاط(املتكلم حال  -2-1
وظيفة اللغة التعبرييـة، ذلـك أن    ، وتتعلق بهالكالمي املتكلم هو أحد عناصر املوقف   

وخيضع بالدرجة األوىل ملراده  ،الرتوع إلنشاء النص أو الشروع يف الكالم إمنا يكون من املتكلم
الكالم عندما يتحقق يصدر من املتكلم الذي يعد منتجـا يف   وبعبارة أخرى فإن .)145(وغرضه

م أو أي أسلوب تنطلق أوالً مـن  هذه احلال ولذلك فإنه يرتبط به، وعليه فإن دراسة أي كال
املتكلم باعتباره من يصدر الكالم وحيققه للسامع أو للسامعني، بعد أن يكون قـد اسـتخدم   

ولعـل  ، الكالم وفق ما تواضع عليه أصحاب اللغة باعتماد قوانينها وعاداا التركيبية واملعنوية
ينشـئها   رب وسائر معاين الكالم معـان اخل  هذا مما له صلة مبا قاله عبد القاهر اجلرجاين من أن

، فاعلم أن الفائـدة يف  هاإلنسان يف نفسه، ويصرفها يف فكره، ويناجي ا قلبه، ويراجع فيها لب
خرب هلا، صادرة عن القاصد إليها، وإذا قلت يف الفعل إنه موضوع لل ئاملنشالعلم ا واقعة من 

ولكـن   ، يف نفسه وجنسه ومن أصله وما هويعلم به اخلرب ألنْ مل يكن املعىن فيه أنه موضوع
املعىن أنه موضوع حىت إذا ضممته إىل اسم عقل منه، ومن االسم أن احلكم باملعىن الذي اشتق 

  .)146(  ذلك الفعل منه على مسمى ذلك االسم واقع منك أيها املتكلم
ليـه ويقصـده   وكل تركيب لغوي يصدر من املتكلم البد أن يكون وفق ما يرمـي إ   

لبس على السامع فهمها ومن مث ، وكل خروج عن ذلك يؤدي إىل غموض الرسالة مما يمهبكال
ومما ميكن أن نستخلص منه هذا األمر كالم سيبويه يف قضية االبتداء بالنكرة وما  التفاعل معها،

                                                 
  . 382 – 381/  1 . الكتاب)  144
  . 601ص . داللة السياق )  145
  . 418ص . اإلعجاز دالئل )  146
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طـب   املخاعرفة مب وثيق ارتباط ليس أمرا شكليا وإمنا لهيتعلق ا من دور يف املعىن، إذ التعريف 
فقد ابتدأت مبا هو معروف عنده مثلـه  " كان زيد": مثال  فإذا قلت عنصر اللغوي أو عدمها،لل

 "كان حليما :"فإذا قلت. فقد أعلمته مثل ما علمت "احليم": فإذا قلت. عندك فإمنا ينتظر اخلرب
فـإن  . فإمنا ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة، فهو مبدوء به يف الفعل وإن كان مؤخرا يف اللفظ

فقد بدأت بنكرة، وال يستقيم أن خترب املخاطب عن املنكور، وليس  "كان حليم أو رجل": قلت
  .)147(وا باب لبس برقْ، فكرهوا أن يمرتلتك يف املعرفةهذا بالذي يرتل به املخاطب 

ويف نفس السياق الذي حتدد فيه العالقة بني الكالم واملخاطب انطالقا من تأدية املتكلم   
ا ورد من تراكيب يف القرآن الكرمي ملا خاص كالم، يذكر لنا عبد القاهر اجلرجاين حتليالًهلذا ال

وما تعلق ا من تقدير حمذوف أو إسقاط مذكور، وعدم االكتفاء بظاهر الكالم ألمر يرجع إىل 
سبب  يقول يف شرحا يف فهم النصوص يف ضوء املعىن املقامي، القصد من الكالم مما يدخل أيض

أن يكون امتناع تركه على ظاهره، ألمر يرجع إىل « : مساه امتناع محل الكالم على ظاهره  ما
يف  ) اسأل القرية ( ، أال ترى أنك لو رأيت)148(، ومثاله اآليتان املتقدم تالوماغرض املتكلم

بقرية قد خربت وبـاد   غري الترتيل، مل تقطع بأن هاهنا حمذوفا، جلواز أن يكون كالم رجل مر
اسأل القريـة عـن    : اا ومعتربا، أو لنفسه متعظًا ومذكرأهلها، فأَراد أن يقول لصاحبه واعظً

سل األرض من شق أارك، وغرس أشـجارك،  ": على حد قوهلم "ما صنعوا" :أهلها، وقل هلا
  . )149( » اا أجابتك اعتبار، فإا إن مل جتبك حوار"وجىن مثارك

خبطابه حسب حال املتكلم الذي خيـرج كالمـه يف   هذا، وميكن شرح عالقة املتكلم   
صورة حتمل تفاعله مع احلدث اخلارجي الذي لو تغري لكان الكالم على خالف ذلك املوقف ، 

ليس مـن بـاب    وما حيمله من داللة توكيدية، )ذا ناب أهر شر( كما فسر ابن جين تركيب 
أال ترى أنك لو  « : يقول يف ذلك  ،قاموإمنا من جانبه املعنوي الذي ارتبط بامل ،العمل النحوي

ما أهر ذا ناب ": لكنت على طرف من اإلخبار غري مؤكد، فإذا قلت "ذا ناب شر أهر": قلت
. "قام زيـد ": أوكد من قولك "ما قام إال زيد": كان ذلك أوكد، أال ترى أن قولك "إال شر

وذلك أن قائـل هـذا    ،اا مهمانيا عا املوضع من حيث كان أمروإمنا احتيج إىل التوكيد يف هذ
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شر أهر ذا ": القول مسع هرير كلب فأضاف منه وأشفق الستماعه أن يكون لطارق شر، فقال
وليس هذا يف نفسه كأن . أو عند مستمعه عند نفسه تعظيما )ما أهر ذا ناب إال شر(أي  "ناب

أخرج القول خمرج ، ونهوكد اإلخبار ع هفلما عناه وأمهّ ،لم به مسترشديطرق بابه ضيف أو ي
  .)150( » اإلغالظ به والتأهيب ملا دعا إليه

  ):املخاطَب( حال السامع  -2-2
يعد املخاطَب اهلدف يف أي عملية اتصالية لغوية وتتعلق به الوظيفة اإلفهامية، وهو ذا 

قد تعددت املباحث اليت  تتعلـق بفهـم   ، و)151(االعتبار يتدخل بوجوده وصفته يف بنية النص
فكانت تعاجل العالقة بني اخلطاب واملتكلم أو بينه وبني السامع ،  عند القدماء طاب اللغوياخل

ومما له صلة ذا األخري ما ذكره ابن جين يف حتديده للعناصر املكونة للخطاب يف ضوء فهـم  
ومعرفة السامع له، إذ إن املتكلم له أن يستخدم القدر الكايف من األلفاظ وأن يسـكت عـن   

إمنا ضربت زيـدا  ": أال تراك تقول «:يقول يف ذلك  صر اليت تكون معروفة عند السامع،العنا
فإن فهـم   ،وهذا باب إمنا يصلحه ويفسده املعرفة به. "أهنته بإهانتك ولده"، و"بضربك غالمه
 "ضربت غالمه أو أخاه أو حنو ذلـك ":أنك إمنا أردت بذلك " ضربت زيدا ":عنك يف قولك

أنك أكلت " أكلت الطعام  ":  عنك بقولك أنك إن فهمعنك مل جيز؛ كما جاز، وإن مل يفهم 
بعضه مل حتتج إىل البدل؛ وإن مل يفهم عنك وأردت إفهام املخاطب إياه مل جتد با من البيان، د

  . )152(»  أو حنو ذلك "بعضه أو نصفه": وأن تقول
بط الكالم حبـال  كما حصرها البالغيون أثناء حديثهم عن ر ثالثة أحوالوللمخاطب 

  :)153(السامع، وهذه األحوال هي 
  .أن يكون خايل الذهن من احلكم، ويف هذه احلال يلقى إليه اخلرب خاليا من أدوات التوكيد -
أن يكون منكرا مترددا يف احلكم طلبا أن يصل إىل اليقني يف معرفته، ويف هذه احلال حيسـن   -

  .توكيده له ليتمكن من نفسه 
له، ويف هذه احلال جيب أن يؤكد اخلرب مبؤكد أو أكثر على حسب إنكاره  أن يكون منكرا -

  .قوة وضعفا 
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مما له عالقة واضحة وقوية حبال املخاطب وقد أسهب فيه البالغيون لذات السـبب  و 
مبا حيمله من أوجه يف األداء تسمح بتعدد  -وهو شكل من أشكال التوكيد  –أسلوب القصر 

وقد ذكر السكاكي هذا عند تعرضه لقصر املسـند إليـه علـى     املخاطب ،أوجه الفهم لدى 
فهي أن يكون عند السامع  أما احلالة املقتضية لقصر املسند إليه على املسند« : املسند، إذ يقول 

مثل أن يكون عند السامع  ،وأنت تريد تقرير صوابه ونفي خطئه ،حكم مشوب بصواب وخطأ
مقصور على التمـول ال  ه ليعرف أن ،متمول ال جواد زيد :فتقول له ،وجواد لمتموزيدا أن 

وعليه ما حيكي عـز  ، "إمنا زيد متمول "أو  "له ما زيد إال متمول :"أو تقول ،ىل اجلودإيتعداه 
أي ] 31يوسف�m�����a����`�����_��^��]��\��[��Zl  ] : - عن النسوة يف حق يوسف -وجل

  .)154( »ةالبشريإىل أنه مقصور على امللكية ال يتخطاها 
: قولنـا اإلضايف يف هذا، وقد نظر البالغيون يف أحوال املخاطب يف ما يسمى بالقصر   

فذكروا أنه ال خيلو من حال من أحوال ثالثة بالنسبة للحكم املثبـت يف  ) جاء حممد ال علي (
  : )155(القصر  مجلة

ن قصر إفـراد ألن  ، ومساه البالغيوه يضيف إىل هذا ثبوت ما نفتهنيعتقد بثبوا ولكإما أن  -
  .املخاطب فيها معتقد الشركة، وقد أفردت العبارة املذكورة ونفت الشركة

، ويسمى قصر القلب ألن العبـارة قلبـت معتقـد    يعتقد نفي ما أثبتته واثبات ما نفتهأو  -
  .املخاطب 

  .فيه  ، ويسمى قصر التعيني ألن العبارة عينت ما ترددا بني اإلثبات و النفيدمتردأو يكون  -
مـا  "أو  "ليس زيد إال شاعرا" اا أو قلبملوصوف على الصفة إفرادتقول يف قصر اكما 
ـ "ما زيد إال يقـوم "أو  "ما زيد إال قائم"و"إن زيد إال شاعرا "و "زيد إال شاعر ورد يف  ا، ومم

فمعناه حممد ، ]144آل عمران [ m���f����e����d��cl :الترتيل على قصر اإلفراد قوله تعاىل
ل املخاطبون الستعظامهم أن ال يبقى زن ،البعد عن اهلالك إىلمقصور على الرسالة ال يتجاوزها 

  .)156(وهو من إخراج الكالم ال على مقتضى الظاهر  ،هلم مرتل املبعدين هلالكه
لدخولـه   يف استخدام ألفاظ اللغة على وجه ال يؤخذ على ظاهرهاالتساع مما عد من و  

 ،على معناه الضـمين  ولذلك يؤخذ منا دون أن حيتاج إىل تصريح ،ضمن علم املخاطب به ض
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 البقـرة �md��c��b��a��`��_���^��]�������\��[��Z��Y l� ] :قوله عز وجل

171[وإمنا ش ،مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق واملنعوق : وإمنا املعىن ،هوا باملنعوق بهب
  .)157(طب باملعىنم واإلجياز لعلم املخاولكنه جاء على سعة الكال. به الذي ال يسمع

ويف نفس السياق الذي يربط اخلطاب حبال السامع نعرض نصا البن قيم اجلوزية يشرح   
فيه جميء واو العطف كحرف دال على التوكيد يف سياق معني، فضال عن تأديتـه لوظيفتـه   

الوصـف املتقـدم،   إن الواو تقتضي حتقيـق   «:، إذ يقول ) اإلشراك أو املشاركة( األساسية 
وتقريره يكون يف الكالم متضمنا لنوع من التأكيد من مزيد التقرير، وبيان ذلك مبثال نـذكره  
مرقاة إىل ما حنن فيه، إذا كان لرجل مثال أربع صفات ، هو عامل ، وجواد ، وشجاع ، وغين ، 

ل، فـإذا  وكان املخاطب ال يعلم ذلك، أو ال يقر به ويعجب من اجتماع هذه الصفات يف رج
أي وهو مع ذلك جواد ، فإذا " وجواد: " وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول" زيد عامل : " قلت 

أي وهو مع ذلك شجاع، وغين ، فيكون يف العطف " وشجاع: " قدرت استبعاده لذلك قلت 
، ونؤكد من خالل هذا النص )158( ». مزيد تقرير وتوكيد ال حيصل بدونه تدرأ توهم اإلنكار

بن القيم إىل تفسري التوكيد يف هذه الواو ليس مطلقا أي حيثما كان العطف كـان  أن ذهاب ا
التوكيد، وإال كان األمر ضربا من خلط للوظائف النحوية ، وإمنا تأدية هذه الواو هلذا املعـىن  

، فلو جردناها من )السامع(األسلويب املتمثل يف التوكيد كان يف ضوء ربط النص حبال املخاطب
  . لواو للعطف أي دالة على معناها األصلي فقط ذلك كانت ا

   : الرسالة الكالمية -2-3
  لقد لقي اخلطاب بوصفه كالميف التراث العريب ،ا عن متكلم متوجها إىل سامعا صادر 

ـ  ،، خصوصا يف تراث البالغيني واملفسريناهتماما كبريا ا، وهذا ال يعين إمهال النحاة له مطلقً
إذ حيدد كما جاء عند ابـن   ،ا باحلديث عن اخلربا الصدد ما كان مرتبطًفأول ما يطالعنا يف هذ

وبـاخلرب يقـع    ،خرب املبتدأ هو الذي يستفيده السامع ويصري به املبتدأ كالما« :السراج بقوله 
فإمنا الصدق والكذب وقع يف  ،"عبد اهللا جالس ":نك إذا قلت أأال ترى  ،التصديق والتكذيب

  .) 159( » الفائدة هي يف جلوس عبد اهللا ألن ،عبد اهللاال يف  ،جلوس عبد اهللا
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ا من قضايا احلذف والتقدير هلا عالقة بتصور الكالم يف بنيته العميقةومن مث فإن كثري، 
امتناع ترك الكالم فيها يكون وهو األمر الذي نفهمه من حتديد بعض النحاة والبالغيني ألمثلة 

زيادة، من أجل الكالم نفسه، ال من حيث ال ذف أوحلااحلكم ب هكذا يلتزم فيهاعلى ظاهره، و
: اجلملة، كاملبتدأ يف حنو قوله تعاىل جزأيغرض املتكلم به، وذلك مثل أن يكون احملذوف أحد 

�m{��z l�]  83 - 18يوسف [ وقوله :m���¶��µl ] البد مـن   ] 117النحل
الترتيل أو يف غريه، فـإذا   سواء كان يف ،تقدير حمذوف، وال سبيل إىل أن يكون له معىن دونه

   :يف قول الشاعر )مجيلصرب(نظرت إىل 
  )160(صرب مجيل فكالنا مبتلى         يشكو إيلّ مجلي طول السرى                 

وجدته يقتضي تقدير حمذوف، كما اقتضاه يف الترتيل، وذلك أن الداعي إىل تقدير احملـذوف  
  .)161(هاهنا، هو أن االسم الواحد ال يفيد 

أن ما يتطلبه سياق احلال ليس دائما بـنفس  أيضا ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد   
وإمنا قد ال يكون األمر كـذلك فيلجـأ يف    ،االجتاه أي مطابقة املقال للمقام الذي له حقيقةً

اخلطاب إىل وضع املخاطبني مبرتلة ليست هي اليت هلم حقيقة، كأن يكونوا منكرين فيخاطبون 
وهو وهو ما مسي عند البالغيني باخلروج عن مقتضى الظاهر،  ،ب غري املنكرين أو العكسخبطا

مما عده بعض علماء اللغة من خروج للخرب عن مراعاة حال املخاطب إىل مراعـاة مـرادات   
  .) 162(مرتلته غري املتكلم املخاطب مرتلةًاملتكلم ، فيرتل 
¬��®���¯���m��µ��´��³��±���° : تعاىلالزركشي يف قوله  هذكر الذيكوذلك 

¸��¶l ] نزل املنكر كغري املنكر وعكسه وقد اجتمعا يف فقد  ]16 -15املؤمنون
ن مل ينكروا لترتيل املخاطبني لتماديهم يف الغفلة مرتلة إو ،تأكيديناإلماتة  أكدت هذه اآلية، إذ

ظاهرة  أدلتهكانت  ملا ألنه ،أكثرن كان إالبعث تأكيدا واحدا و إثبات وأكد ،من ينكر املوت
، بـل إن العـرب    )163(الواضحة  أدلتهعلى النظر يف  حثاال يتكرر ويتردد فيه أكان جديرا ب

وهذا أمر منـوط   -ا من مالبس اإلنكارإذا رأوا عليه شيئً ،يرتلون مرتلة املنكر من ال يكون إياه
  -وإال فال توكيد باملتكلم الذي يتفاعل مع السامع فإن رأى منه ما يستوجب منه التوكيد أكد
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 ]أي مقاتل[  بري الكالم هلما على منوال واحد كقولك ملن تصدى ملقاومة مكاوححتفيحوكون 
ومن  ،"أن أمامك مكاوحا لك:" مغترا مبا كذبته النفس من سهولة تأنيها له  ،غري متدبر، أمامه

  :هذا األسلوب قوله
  )164(ن بين عمك فيهم رماحإ           جاء شقيق عارضا رحمه                    

فيقولـون ملنكـر    ،ويقلبون هذه القضية مع املنكر إذا كان معه ما إذا تأمله ارتدع عن اإلنكار
���mH��GF : وعال يف حق القرآن لّجوقوله  ،"اإلسالم حق" : اإلسالم �E l� ]وكم من  ]2 البقرة

مىت  -لى مقتضى الظاهرال عأي خروج الكالم  – وهذا النوع. على ذا وارد  شقي مرتاب فيه
  .)165( نونشط األذها ،القرائح وهز ،وأنق األمساع ،األنفس استهشوقع عند النظار موقعة 

وقد يرتل العامل بفائدة اخلرب، والزم فائدته مرتلة اجلاهل لعدم جريه على موجـب العلـم     
عليك بكالم وإن شئت ف«  : قال السكاكي  .فيلقى إليه اخلرب كما يلقى على اجلاهل بأحدمها

_��`���m���m��l��k��j��ih��g��f��e��d��c���b��a: رب العزة
��r��q��p��onl  ] كيف جتد صدره يصف أهل الكتاب بالعلم ] 102البقرة

على سبيل التوكيد القسمي وآخره ينفيه عنهم حيث مل يعلموا بعلمهـم، ونظـريه يف النفـي    
�m��w: تعـاىل  وقوله ،] 17األنفال[ ���mH��G��M��L��K���J��I l: واإلثبات

��¢���¡�����~��}��|��{��z��y����x��¤£��¨��§��¦��¥

�����ª��©l  ]ما خيرج على خالفه فيرتل غري السائل مرتلـة   وكثريا)166( »]17 التوبة
 :فيستشرف له استشراف املتردد الطالب كقوله تعاىل قدم إليه ما يلوح له حبكم اخلرب السائل إذا

�m�áà��ß��Þ��Ý���Ü���ã�����âl  ]وقوله، ] 37هود: �m����G��F��ED��C��B
��I��Hl   ]167( ]53 يوسف(.  

وقد تعرض علماء العربية ملثل هذه القضية اليت خيرج فيها اخلطاب عن مقتضاه بقصد  
قد يؤكد احلكم املسلم إعادة توجيه السياق املقامي للكالم من قبل املتكلم فقد الحظوا مثال أنه 
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إذ ال جمال فيه  ، ]1الفتح [  �m����E��D��C��B������Al :تعاىل كقوله ه والرواجلصدق الرغبة في
  .)168(لتوهم اإلنكار والتردد 

ومن مث فإنّ صدور الكالم على حنو خال من التأكيد قد يكون حقيقة ال يتطلب ذلك   
لكونه ال أو يكون ألن املتكلم يريد أن يظهر خطابه على حنو يوحي بأنه ال قصد منه إىل تأكيد 

حيتاج إىل ذلك كأن يكون مما ال يشك فيه أو حنوه من األغراض السياقية اليت تتنـوع بتنـوع   
 :املتكلم والسامع واخلطاب نفسه وهو ما سنمثل له بتحليل دقيق قدمه ابن عاشور لقوله تعاىل 

m�¼��»���º��¹��������¸��¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®���¬��«l ]البقرة 

ألـم ال يريـدون أن    ،يفيد تأكيد اخلربمبا خطام مع املؤمنني م مل يأتوا يف إذ رأى أ] 14
يعرضوا أنفسهم يف معرض من يتطرق ساحته الشك يف صدقه ألم إذا فعلـوا ذلـك فقـد    

الـذهن   يتصفون خبلو وذلك من إتقان نفاقهم على أنه قد يكون املؤمنون ،أيقظوهم إىل الشك
 .م تعينهم عندهم فيكون جتريد اخلرب من املؤكدات مقتضى الظـاهر  من الشك يف املنافقني لعد

فذلك ألنه ملا بدا من إبداعهم يف النفاق عند لقـاء   بالتأكيد m�¹��������¸lوأما قوهلم لقومهم 
وتطرق به التهمة أبواب قلوم احتاجوا  ،املسلمني ما يوجب شك كربائهم يف البقاء على الكفر

فقـد   m�¼��»���ºl: وكذلك قوهلم . أم باقون على دينهم إىل تأكيد ما يدل على 
أبدوا به وجه ما أظهروه للمؤمنني وجاءوا فيه بصيغة قصر القلب لرد اعتقاد شياطينهم فيهم أن 

العدول عن التأكيـد يف  الزخمشري وقد وجه  . )169(ما أظهروه للمؤمنني حقيقة وإميان صادق
ما يقتضـي  بأن خماطبتهم املؤمنني انتفى عنها  "إنا معكم  " والتأكيد يف قوهلم "آمنا  ": قوهلم 

ألن املخربين مل يتعلق غرضهم بأكثر من ادعاء حدوث إميـام ألن نفوسـهم ال    تأكيد اخلرب
فاقتصروا على الالزم من الكالم فـإن عـدم   )170(على أن يتلفظوا بأقوى من ذلك  تساعدهم

عبث لعدم رواجه  أن تأكيدهلم بتحقيقه ، ولعلمه التأكيد يف الكالم قد يكون لعدم اعتناء املتك
عند السامع ، وهذه نكتة غريبة مرجعها قطع النظر عن إنكار السامع واإلعراض عن االهتمام 

 اهتمامهم بـذلك اخلـرب   مؤكداً إلفادةوأما خماطبتهم شياطينهم فإمنا أتوا باخلرب فيها . باخلرب 
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رائج عند املخاطبني فإن التأكيد قد يكون العتناء وصدق رغبتهم يف النطق به ولعلمهم أن ذلك 
  .)171( فهو تأكيد لالهتمام ال لرد اإلنكاراملتكلم باخلرب ورواجه عند السامع أي 

  :من أحكام التوكيد املتعلقة بالسياق ) رابعا
كثريا ما جند أنّ القوانني املتعلقة بالتوكيد، واليت صاغها علماء اللغة أثناء التعرض لـه    

اسة، تتجلى فيها بعض املبادئ الوظيفية اليت حتكم استخدام اللغـة يف إطـار وظيفتـها    بالدر
األساسية التبليغية كما تردد يف الدرس احلديث، مما جيعل كل خروج عن ذلك أمرا ترفضه اللغة 

اليت تتمحور يف عالقـة   اسةرومن بني هذه القوانني اللغوية ما يدخل يف إطار هذه الد البشرية،
التوكيد مبا يتعلق به من قضايا ومالبسات ركز عليها علماء اللغة قدميا وحديثًا عنـد   أسلوب

تعرضهم هلذا األسلوب بالتحليل والدرس، وسنحاول تسليط الضوء عليها يف هذا املبحث على 
  :النحو التايل 

عالقـة  ، ولألمـر  )التوكيد ينفي ااز( كثريا ما نقف على عبارة  :التوكيد ينفي ااز  -1
، إذن )172(بأسباب التوكيد، وهي أن املؤكِّد يدفع ظن السامع به التجوز يف اسـتخدام اللغـة  

، فعندما فإن ذلك يعين تعارض األمرينيف الكالم فمادام وجود ااز يستدعي استخدام التوكيد 
خل، إ...قد يفهم منه معىن جمازيا كأن يكون جاء أحد رجاله أو جاء خربه " جاء الوزير :نقول

كان هذا الكالم املؤكد مانعا لفهم ااز يف هذه اجلملة، بـل  " جاء الوزير نفسه:" لكن لو قلنا
إن هناك من علماء العربية من استدل بوجود التوكيد يف اللغة العربية على كثرة ااز فيها، وهو 

اللغة أقوى فوقوع التوكيد يف هذه  « :ه الرأي الذي ذهب إليه ابن جين، إذ يقول يف خصائص
لعنايتـهم بـه،    اة أفردوا له بابدليل على شياع ااز فيها واشتماله عليها؛ حىت إن أهل العربي

ـ كما أفردوا لكل معىن أمهّ وكونه مما ال يضاع وال يهمل مثله؛ ؛ كالصـفة والعطـف   اهم باب
هـذا   يذهب ابـن جـين يف  و . )173( » وحنو ذلك ،واإلضافة والنداء والندبة والقسم واجلزاء

ا، لريجعه يف اية األمر إىل وجود إىل مناقشة سبب وقوع التوكيد يف اللغة أساس أيضا املوضوع
« : دفع ااز، يقول يف ذلك ، وهوااز ومن مث ينظر إىل هذا األسلوب يف أهم وظائفه السياقية

فإذا عرف التوكيد لومـا  "ليهما نفسه وعينه وأمجع، وكله وكلهم وك"وقع يف الكالم حنو  م
 "قطع األمري اللص": عرفت منه حال سعة ااز يف هذا الكالم؛ أال تراك قد تقول ،أشبه ذلك
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رفعت ااز من جهة الفعل  "قطع األمري نفسه اللص": ويكون القطع له بأمره ال بيده، فإذا قلت
جود ااز وهذا ال يعين مطلقا احنصار سبب ورود التوكيد يف و . )174( » احلقيقةوصرت إىل 

ألن األسباب كثرية ومتنوعة منها ااز وغريه من األسباب املتعلقة باملقام وما حييط بالكالم من 
مالبسات تستدعي اإلتيان ذه الصور واألشكال اليت تدخل يف باب التوكيد كما أوضحناه يف 

  . هذه الدراسة يف أكثر من مناسبة 
القتصاد يف اللغة من أهم املبادئ اليت تقـوم عليهـا   ا: اللغوي التوكيد ومبدأ االقتصاد  -2 

اللغات البشرية ، ويتمثل يف أن اإلنسان يسعى إىل بذل أدىن جهد ممكن، فال ينفق إال بالقـدر  
و قد يتبادر إىل الذهن ألول وهلـة أن  .  )175( أندريه مارتيينالذي حيقق له أغراضه كما عرفه 

وهو التوكيد زيادة وإطناب واالقتصاد اختصار واقتضاب هذا املبدأ يتناىف مع أسلوب التوكيد؛ ف
وذلك أن التوكيد واإلسهاب ضد التخفيف واإلجياز، فلما كان األمـر  « : ما يفهم من قوهلم 

امللحق، ملا فيـه مـن نقـض     إدغامكذلك تدافع احلكمان، فلم جيز أن جيتمعا، كما ال جيوز 
د بعدد املؤكدات اليت تتطلبها كل مجلـة  ، لكن لو أمعنا النظر يف شروط التوكي)176(»الغرض

لوجدنا أا ليست اعتباطية أو عبثية وإمنا هناك قوانني حتكمها، إذ إن عدد املؤكدات أو درجة 
التوكيد تأيت متناسبة مع درجة الشك أو اإلنكار، فإن كان املقام يتطلب مؤكدا واحدا وجـاء  

دوى منها، كما أنه إذا تطلـب املوقـف   املتكلم مبؤكدين فإن ذلك يعد زيادة يف اجلهد ال ج
وجاء املتكلم بكالمه خاليا مـن املؤكـدات    -كأن يكون السامع شاكا أو منكرا  -التوكيد 

املالئمـة لشـكله اللغـوي     بسياقاتهطلبا لالختصار كان كالمه خمال، ولذلك ارتبط التوكيد 
ن إباجلملة الفعليـة و  أتوااخلرب جمرد  -كما جاء يف الربهان  - إذا قصدوا ف ،ومضمونه الداليل

جـئ   بأكثرن احتيج إو ،)قد(ـوقد تؤكد الفعلية ب ،مث ا وبالالم )نّإ(ـمث ب ،فباالمسية أكدوا
وقد جتـئ مـع   " لزيد قائم  :"وقد تؤكد االمسية بالالم فقط حنو ،بالقسم مع كل من اجلملتني

ـ  "لقد قـام "مث  "قام زيد :" اخلطاب على درجات نأوحاصله  ،الفعلية مضمرة بعد الالم ن إف
  . )177( "لزيد قائم"و "زيدا قائم إنّ"مث  ،جعل الفعلية كأا دون االمسية

 جواب أيب العباس الكندي عـن  عندما ذكرت الكتب  وقد نوقشت هذه املسألة قدميا 
، "إن عبد اهللا لقـائم "، و"عبد اهللا قائم :"يقولون إين أجد يف كالم العرب حشوا" :الذي قال
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أن عبد "إخبار عن قيامه، و"عبد اهللا قائم "ـبل املعاين خمتلفة، ف«  :له  بأن قال "ملعىن واحدوا
ى النوع جواب عن إنكار منكر، ويسم"إن عبد اهللا لقائم "جواب عن سؤال سائل، و "اهللا قائم

ه اج الكالم على هـذه الوجـو  وإخر ،والثالث إنكاريا ،والثاين طلبيا ،األول من اخلرب ابتدائيا
  . )178(» على مقتضى الظاهر إخراجا
كالم رب العزة علت ويستند حتليل البالغيني لورود الكالم متوافقا مع حال السامعني ب  

�m��W��V�T����S��������R��Q��P��O��N��M��L��K��J :يف قوله  كلمته
��k�j���������i��h��g��f�d��c��b��a��`��_���^���]��\��[��Z��Y��Xl 

ا أدوات التوكيـد  م، وكيف استخدم صورتني تركيبيتني تزايدت فيه ] 16 -15-14يس[
 اللغوية املتواضع عليها يف توكيد الكالم،بني حال السامع وأدوات املتكلم دقيقا لتشكل تطابقا 

  .واجلملة االمسية وذلك ألم منكرون رسالتهم ) إنّ(التوكيد بـ         )إنا إليكم مرسلون( -
واجلملة االمسية والالم وتصدير  )إن(ـالتوكيد ب)           لم إنا إليكم ملرسلونقالوا ربنا يع( -

  . )179(ألن اإلنكار قد زاد" رينا يعلم: "اجلملة بقوهلم 
و ميكننا أيضا أن منثل ملراتب الكالم يف استخدام ألفاظ التوكيد اليت تتناسب مقاميا مع   

  :)180( حال السامع يف النفي واإلثبات مبا يلي
  : يف اإلثبات/ 1
  .خرب ابتدائي)                         زيد عامل(  -
  .خرب طليب)                          لزيد عامل( -
  .خالفه التردد إىل الظنللذي جتاوز )                      إن زيدا عامل( -
  .إلنكار للذي جتاوز إىل اجلزم يف ا)                   إن زيدا لعامل (  -
  .خرب إنكاري )                   واهللا إن زيدا لعامل(-
  : يف النفي/ 2
  .خرب ابتدائي )                          ليس زيد منطلقا (  -
  .خرب سؤايل )                           ليس زيد مبنطلق (  -
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  .كاري خرب إن)              واهللا ليس زيد منطلقا أو مبنطلق (  -
ودائما يف إطار حديثنا عن مبدأ االقتصاد اللغوي نتعرض لبعض املفاهيم السـائدة يف  

من ذلك ما قال النحاة إنه غري ممكـن  ، واليت هلا جذور وظيفية، دراسة بعض أشكال التوكيد
اء توايل مؤكدين، فسموا الالم املؤكدة بعد إن بالالم املزحلقة لتشبيههم إياها معنويا بالم االبتد

توايل آخرين جواز والالم و) إن(توايل مؤكدين من حنو امتناع املؤكدة، ويفرقون يف ذلك بني 
فرقا بني  ذلك وجيعل ابن جين ،حد احلروف اليت تدخل على األفعالأمن حنو نون التوكيد مع 

 وتوكيد معىن اجلملة، يف امتناع اجتمـاع  -حنو األمر والنهي واإلضافة  -توكيد املعىن الواحد
يف  إذ إنه؛ )إما ترين(و )لتقربن(حرفني ملعىن واحد، وجواز اجتماع حرفني ملعىن مجلة الكالم يف 

يدل على أا  ، ومماهل وحدها لالستفهام؛ وأما النون فلتوكيد مجلة الكالم "هل تقومن :"قولنا
اضربن  ":حنو؛ والنفيواخلرب والنهي  يف األمر وجودهاوحده لذلك ال لتوكيد معىن االستفهام 

وهذا دليل قاطع كما يرى ابن . "قلَّما تقومن "و، "لتضربن زيدا "و، "ال تضربن زيدا"، " زيدا
توكيد جلملة القول، ال ملعىن مفرد منه خمصوص؛ ألا لو كانت موضـوعة لـه    أا على جين

 فقـد ؛ نون التوكيدوليست كذلك  ،وحده خلصت به، ومل تشع يف غريه كغريها من احلروف
 ، لتوكيد ما قد أخذ مأخذه، واستقر من الكالم مبعانيه املفادة من أمسائه وأفعاله وحروفه وضعت

 "اذهـنب "؛ حنو  ؛ أال تراها للشيء وضده فليست لتوكيد شيء خمصوص من ذلك دون غريه
ملعىن واحد وهو التوكيد  فهي إذا. "تقومن قلما"والنفي يف  "لتقومن"واإلثبات يف  ،"ال تذهنب"و

فعدم توايل حرفني لنفس املعىن هلو دليل على أن ذلك يكون إن كان املعىن نفسه ، )181( ال غري
متاما أما إذا افترقتا يف جزئية معينة فإن ذلك جيوز حىت وإن كانت هذه اجلزئية متعلقة باستخدام 

إنّ : "إذا كان شبه مجلة، يف حنو قولنا ) إنّ(خمصوص يف التركيب كما هو الشأن مع تقدم خرب 
  .فقد ورد مثل هذا النمط التركييب يف فصيح الكالم ويف القرآن الكرمي " يف النجاح لفرحةً 

أن ما ارتبط به من عالقة بالتكرار قد  ولو تتبعنا شروط التوكيد اللفظي مثال لوجدنا   
ارتبط أيضا مبفهوم كمي، بل وقد جعل هذا اجلانب الكمي هو ما يفرق بني مفهومي التكرار 

. يد عند أغلب العلماء، ذلك أن التوكيد ال يتجاوز الثالث مرات على عكس التكـرار  والتوك
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�m��É��È:  وقوله] 13الرمحن[  �m��±��°��¯��®l :جعلوا قوله تعاىل ومن مث 

�������Êl  ] ا زادت على  اال تأكيد اتكرار ]19املرسالت182(ثالثة أل( .  

د اعتنوا بأمر تطابق كمية الكالم مع حاجة وجممل القول أن علماء اللغة قدميا وحديثا ق
السامع مما يوفر اقتصادا يف جهد املتكلم وال خيرج به يف الوقت نفسه عـن تأديـة الوظيفـة    
األساسية الستخدام اللغة، فقد أسهبوا يف احلديث عن الربط الدقيق بـني حاجـة السـامع    

فقد ت ودرجة إنكار السامع له، واستخدام ألفاظ التوكيد وأشكاله، مث ربطوا بني عدد املؤكدا
وإذا كان غرض املخرب خبربه إفادة املخاطب أحد األمرين فينبغي أن «  :  مثال جاء يف اإليضاح

فإن كان املخاطب خايل الذهن من احلكم بأحد طـريف   ،يقتصر من التركيب على قدر احلاجة
، "جاء زيد وعمرو ذاهب: "كقولك  ،اخلرب على اآلخر والتردد فيه استغىن عن مؤكدات احلكم

وإن كان متصور الطرفية متردداً يف إسـناد أحـدمها إىل    ،فيتمكن يف ذهنه ملصادفته إياه خالياُ
، وإن كان "إن زيداً عارف"، أو "لزيد عارف":  كقولك ،اآلخر طالباً له حسن تقويته مبؤكد

صدقك، وال يبالغ  ملن ينكر "إين صادق ": حاكماً خبالفه وجب توكيده حبسب اإلنكار فتقول
  .)183( » ملن يبالغ يف إنكاره "إين لصادق"يف إنكاره، و

سبق وأن حتدثنا عن احلذف كظاهرة لغوية هلا ارتباط  :احلذف وأسلوب التوكيد  ظاهرة –3 
وسنحاول هنا التعرض إىل عالقة هذه الظاهرة اليت ترتبط  وثيق بالسياق اللغوي وغري اللغوي،

الذي يلجأ فيه املتكلم إىل الزيادة والتكرار و ميكننـا أن   دلوب التوكيباالختصار واإلجياز بأس
نستشف بعض القواعد اللغوية اخلاصة باحلذف من خالل دراسة العلماء ألسلوب التوكيد كما 

  : الحظوه من خالل االستعمال ونلخص  هذه القضايا يف النقاط التالية 
  :احملذوف ال يؤكد  -1- 3

لتوكيد معىن أسلويب ارتبط بفكرة الزيادة على شكل تكرار لفظي أو سبق وأن رأينا أن ا  
معنوي رغم األغراض اليت يؤتى به ألجلها ، وهذا األمر جعل مواضع التوكيد تأىب أن ختضـع  

واليت هلا عالقة باالختصار يف اللفظ إن دلت عليه ) وهي احلذف (لظاهرة مهمة يف اللغة العربية 
احلذف أن  هوو« : ذا الصدد مربرا سبب تدافع الزيادة مع احلذف قرينة، يقول ابن جين يف ه

 أنوذلـك  ؛ إمنا الغرض به التخفيف لطول االسم ، فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغـرض  هنا
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رغم أن من شروط احلذف أال يؤدي إىل ؛ )184(»اإلجياز التخفيف و ضد  التوكيد واإلسهاب
نقض الغرض ، كأن يكون املقام لإلجيـاز    وهو ما أطلق عليه بعضهم  ،اللبس كأن يكون خمال

فيستطرد املتكلم بالتوكيد إطنابا، وإن كانت النية أن احملذوف يف حكم املذكور لقيام القرينـة  
توكيـد الضـمري   على حذفه، ويف هذا السياق يربر ابن جين رأيا أليب احلسن يرى فيه امتناع 

الـذي ضـربت   " :  أنه منع أن تقول، أال ترى "الذي ضربت زيد"احملذوف املنصوب يف حنو 
  .)185(توكيد للهاء احملذوفة من الصلة " نفسه " على أن  "نفسه زيد

ملن سدد سهماً مث أرسـله   توكيد الفعل احملذوف يف قوهلم هلذا السبب أيضا ال جيوزو    
 ":فـال يقـال    :" أصاب القرطاس" أي  "القرطاس واهللا":  حنو الغرض فسمعت صوتاً فقلت

الفعل هنـا قـد    ذلك أنمصدراً للفعل الناصب للقرطاس ، " إصابة "  جبعل "القرطاسإصابةً 
حذفته العرب وجعلت احلال املشاهدة دالة عليه، ونائبة عنه، فلو أكدته لنقضت الغـرض، ألن  

عن املعتزم من حذفه واطراحـه واالكتفـاء بغـريه     ه تثبيتا للفظه املختزل، ورجوعايف توكيد
للفعل الناصب  توكيدا)  ضربا( جعلال على أن  "ضربا زيدا": يف قولنا  ولذلك جيوز.)186(منه

فهذه األشياء لوال ما عـرض مـن    .به زيداً، وينصبمقامه  امقيبدله منه فيلزيد، بل على أن 
، لكـان توكيـدها جـائزا حسـنا     -يء دون شيء أعين االقتصار على ش -صناعة اللفظ 

ولذلك  )187(. ن احملذوف ليس يف تقدير امللفوظ بهفلذلك مل جيز، ال أل" عارض ما منع "لكن
وعامله حمـذوف   امؤكد امصدر" ضربا زيدا "  :لناقويف ) ضربا( املصدر أغلب النحاة مل يعد

ضـربا  " ن وجوب حذف عامل املؤكد ليس منه، وذلك أل ىوجوبا، وما استدل به على دعو
واقع  ألنه" اضرب زيدا " د، مبثابة ، بل هو أمر خال من التأكييءليس من التأكيد يف ش" زيدا 

عن ناب هنا ن املصدر أل" ضربا زيدا " كذلك  ،ال تأكيد فيه" اضرب زيدا " موقعه، فكما أن 
دل على ما يدل عليه، وهو عوض منه، ويدل على ذلك عدم جواز اجلمع بينهما، وال ف العامل

  .)188(من املؤكدات ميتنع اجلمع بينها وبني املؤكد  يءش
جاعال من عدم اجتماع احلذف كإجراء  يف موضع آخرابن جين ذلك ويؤكد 

وعلى « : لالختصار مع التوكيد كشكل من اإلطناب قانونا لغويا سار يف اللغة العربية عموما 
                                                 

  . 287/ 1. اخلصائص )  184
  . 287/ 1. نفس املصدر ) 185
  . 287/ 1.  نفس املصدر )  186
  . 288/  1 . نفس املصدر )  187
  .179/  2 .شرح ابن عقيل )  188



 66 

فال جيوز توكيده، لتدافع حاليه به، من حيث التوكيد لإلسهاب  اجلملة فكل ما حذف ختفيفا
  .)189(»  للعرب فاعرف ذلك مذهبا، ازواإلطناب، واحلذف لالختصار واإلجي

  :املؤكد ال حيذف  -3-2
و الذي يلجأ  –وإذا كان احملذوف اختصارا يتناىف مع التوكيد إسهابا فإن املؤكد أيضا    

الذي يلجأ إليـه   -يتعارض مع احلذف  -إليه لسبب يتعلق بأمن اللبس وتأدية املعىن املقصود 
ولذلك يؤكد النحاة علـى جـواز    -لة القرينة عليهعند بيان الغرض دون ذكره باللفظ لدال

التوكيد فمثال يقولون يف حـذف  احلذف يف مواضع ومنعه يف مواضع أخرى من بينها موضع 
وذلك أن الغرض فيها إمنا هو توكيد اخلرب ا، وما طريقـه   ،ال حيسن حذف احلال «: احلال 

مل جيز أبو احلسـن   وألجل ذلك ،طريق التوكيد غري الئق به احلذف؛ ألنه ضد الغرض ونقيضه
توكيدا  "نفسه"على أن يكون  "الذي ضربت نفسه زيد:"توكيد اهلاء احملذوفة من الصلة؛ حنو 

املصدر أيضا  ولذلك ال حيذف عندهم. )190(  »وهذا مما يترك مثله  "ضربت"للهاء احملذوفة من 
الفعـل،   توكيـد  هـو  دئذعنن الغرض فيه أل ،إذا جترد من الصفة أو التعريف أو عدد املرات

 أن ذلـك  مقتضٍ لغرياليت للتوكيد  النون حذفكما ال جيوزون )191(وحذف املؤكد ال جيوز
  . )192(احلذف به يليق ال املؤكد

  .)193(وإما بلوغ السؤل واألمل        َألجهدنَّ فإما درء مفسدة ختشى:            قال الشاعر 
يف عجز البيت فإنـه   "بلوغ"وكذلك ، امطلق مفعوال تعرب يف صدر البيت: "درء"و

، ألنّ الشاعر ابتغـى  )أدرأ وأبلغ(:  وقد حذف فعالمها ومها. مفعول مطلق أيضايعرب أيضا 
وكان األصل  )...وإما بلوغ... فإما درء (: إذ قال. تفصيل عاقبة ما أقسم على بذله من اجلهد

الفعـل   أن هنـا  والقاعدة ،"لفإما أدرأ درء مفسدة، وإما أبلغ بلوغ السؤ" : قبل احلذف هو
أدرأ درء " : حيذف فينشأ معىن مل يكن لينشأ لوال احلذف، فلو مل حيذف الشاعر الفعلني بل قال

لكان ما يتحصل من قوله هو التوكيد، وملّا كان ال يريد التوكيد  "وأبلغ بلوغ السؤل ،مفسدة
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فعله على املعىن الذي أراد  جهده، حذف الفعل، فدلّ املصدر بعد حذف  بل يريد تفصيل عاقبة
  .)194(إليه الشاعر

  :األسباب املعنوية المتناع التوكيد سياقيا  /خامسا
، وليس فقط النسق اللفظي هناك قوانني سياقية ومعنوية حتكم استخدام أسلوب التوكيد

لتركيبه من مطابقة وتبعية شكلية كما سبق وأن رأينا يف مدخل هذه الدراسة، ولذلك ينبغـي  
ف على هذه القوانني والضوابط ملعرفة أشكاله وحدوده املعنوية اليت يؤدى ضمنها، ولـو  الوقو

أردنا تتبع جذور هذه القضية عند القدماء لوجدنا ما ميكننا االطمئنان إليه مـن التحلـيالت   
واآلراء يف هذا املوضوع، وميكننا تقصي بعض اآلراء اليت صدرت عن علماء اللغة من رد لبعض 

ليت يتبادر إىل الذهن أنه جيوز ايء فيها بأسلوب التوكيد واألمر ليس كذلك مـن  األشكال ا
 :"توكيد اهلاء احملذوفة من صلة الذي يف حنـو ذلك ما أورده ابن جين يف خصائصه، من امتناع 

ألن ذلك نقـض؛ مـن   : قال. "الذي ضربت نفسه زيد": فأفسد أن تقول "الذي ضربت زيد
النحاة  ، ويذهب )195(» وذلك أمر ظاهر التدافع. احلذف إجيازاًو ...حيث كان التوكيد إسهاباً

يف   إىل تفسري بعض األشكال اللغوية اليت ميتنع فيها التوكيد مطلقا أو أن يكون املنع بشـروط، 
:" مجيع أنواع التوكيد املعنوي ال يصح احتاد املتعاطفني إال إذا احتد عامالمها معىن، فال يقـال  

فإن احتد معىن العاملني صح احتاد املتعاطفني، ولو كـان  " ر الغائب كالمهاغاب املسافر وحض
  . )196("ذهب املسافر وانطلق الصانع كالمها: " لفظ العاملني خمتلفا، حنو

ومبا أن أسلوب التوكيد بأشكاله املتعددة، له أغراض يؤتى به ألجلـها كمـا أن لـه    
نع اإلتيان به، وميكننا تتبع ذلك من خالل ما مقامات يرتبط ا، فإنه إن غابت هذه العناصر امت

  :حتدث عنه علماء اللغة وذلك حبسب أشكاله 
  :التوكيد املعنوي  -1

إن ارتباط التوكيد عموما مبناسبات وأحوال مقامية خاصة بني املتكلم والسامع جيعـل    
إبعـاد   التصرف فيه له ضوابط يقف عند حدودها، وإذا كان الغرض من التوكيد املعنوي مثال

االحتمال والتوهم الذي قد ينشأ يف ذهن السامع،إما عن ذات املتبوع وإما عن إفادته التعمـيم  
الشامل املناسب، فإنه مل يوجد يف الكالم توهم وال احتمال ملعىن آخر فال يكون من البالغـة  
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  )عمج(و  )مجعاء(و  )أمجعني(و  )أمجع(و ) كلهم ( ـمن ذلك منعهم التوكيد بو.)197(توكيده 
فما  ،اإلحاطة ا أن هذه األلفاظ موضوعة حلصر أجزاء الشيء وإن كان املؤكد مفردا، ذلك 

مل  "كتب زيد كله أو أمجـع  :"أال ترى أنك لو قلت ،ال يتجزأ ال تدخل عليه لعدم معناها فيه
ولذات السبب جنـد النحـاة     )198(" كتب القوم كلهم:" كما يكون يف قوهلم ،يكن له معىن

لرفع إرادة اخلصوص بلفظ العموم اليت وضعت  )كل(استخدام كلمة على خصوصية يركزون 
وأنك عربت بالكل عن  ،حيتمل جميء مجيعهم وحيتمل جميء بعضهم "جاء القوم: " إذ إن قولك

   : )199(يؤكد ا بشروطمن مث قالوا إنه و ،رفعت هذا االحتمال "كلهم" :البعض فإذا قلت
�m��É��È: وهو املفرد واجلمع كقوله تعاىل  ،ا غري مثىنأن يكون املؤكد  :األول -

����Ë���Êl ]30احلجر [  
فإن العبـد   "اشتريت العبد كله :"  كقولك الثاين أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله : الثاين -

ألنه ال يتجزأ  "جاء زيد كله"وال جيوز  ،يتجزأ باعتبار الشراء وإن كان ال يتجزأ   باعتبار ذاته
  . ذاته وال بعاملهال ب
  : كدؤالنكرات ال ت -2

( ألفاظ التوكيد املعنوي معارف بذاا، أو بإضافتها إىل الضـمري املطـابق للمؤكـد    
وهذا رأي ( ، )200(والنكرة تدل على اإلام والشيوع، فهما متعارضان تعريفا وتنكريا ) املتبوع

وثيق باملعىن  وميكن تلخيصـها يف   املنع  هلا ارتباط وحجة  )للبصريني خالفهم فيه الكوفيون 
  : )201(كما يرى العكربي  نقطتني

، وهذا أمر يتعلق أن التوكيد كالوصف وألفاظه معارف والنكرة ال توصف باملعرفة  : األوىل -
  .بالصناعة النحوية 
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 ،افيفرق بالتوكيد بينهم ،أن النكرة ال تثبت هلا يف النفس عني حتتمل احلقيقة وااز :ة والثاني -
 ألن رجـل  بكتاب مل حيتمل أن تفسره "جاءين رجل: "خبالف املعرفة أال ترى أنك لو قلت 

 استعماهلا يغلب فإنه ،)القوم( لفظة خبالف بالتوكيد يدفع حىت يغلب ال االستعمال هذا يف ااز
  .  الغالب ااز لرفع أكدت اجلميع أردت فإذا ،األكثر يف
  : ) كال وكلتا (صيغة املشاركة والتوكيد بـ – 3

، إذ يـرى النحـاة أن يف   )كال وكلتـا (من بني ألفاظ التوكيد املعنوي اخلاصة باملثىن 
استخدامهما خصوصية لداللتهما على التثنية، ألن هناك عالقة بني هذه الداللة وبني داللة الفعل 

ـ  اجلملة  قبلهما، فوجودمها يف جـاء  :"ا يثبت أن احلكم لالثنني املؤكدين معا، كمـا يف قولن
الذي يفهم منه أن ايء صدر منهما، ال من أحدمها فقط، ولذلك فإن الفعل " الرجالن كالمها

" و" اختصم الرجالن كالمها: " كقولنا -ويفهم ذلك من صيغته  –إن كان داال على املشاركة 
ال علـى  امتنع التوكيد ما ، ألن فعل املخاصمة واملعاهدة ال يقع إ"تعاهد سليم وخالد كالمها

اثنني فأكثر ، ولذلك ال حاجة إىل توكيده كون السامع ال يعتقد وال يتوهم أنه حاصل مـن  
والتوكيد كما هو معلوم إمنا جيء به لدفع مثل هذا التوهم أو الظن .)202(أحدمها دون اآلخر 

  .فإن غاب هذا األخري فال حاجة للتوكيد 
  : التوكيد باملصدر  -4

ال يأيت مع كل األفعال كما قد يتبادر إىل د باملصدر املؤكِّما يسمى  أن يرى ابن القيم
األذهان، بل إنّ األحداث العامة الشائعة ال تؤكَّد باملصدر، والسبب يف ذلك سياقي حمـض،  

فال يؤكد ألنه مل يثبت له حقيقة معينة عنـد   مبرتلة شيء وجسم يف األمساءذلك أا يف األفعال 
قيقة، واملخاطب أحوج إىل ذكر املفعول املطلق الذي تقع بـه  املخاطب وإمنا يؤكد ما ثبت ح

 -، بل هناك من اشترط يف املفعول املطلق املؤكد أنه ينبغي )203(الفائدة منه إىل توكيد فعلت 
أن يكون استعماله مقصورا على احلالة اليت يكون فيها معـىن   -من الناحية الوظيفية اإلبالغية 

: " يزيل املصدر املبهم تلك الغرابة وذلك الشك، فال يقال مثال، ف موضع غرابة أو شكعامله 
: " وحنومها، ألن الفعل ليس موضع غرابة، يف حني جند أن مثل " أكلت أكالً"و" شربت شربا

حسن فيه ايء باملصدر املؤكد لغرابة عامله وتشكك السامع يف صحته "طارت السمكة طريانا 
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إذا ) سوا باملصدر أو بغريه من أشكال التوكيـد " ( فعلت"  ، ولنفس السبب امتنع توكيد)204(
أريد ا الفعل العام الذي مل تتحصل حقيقته عند املخاطب، وقد عقب ابن القيم على مثل هذا 

  .  )205(النوع من التوكيد على أنه مما ال يقع يف التخاطب
   :البدل املؤكد  – 5

بكل ما يتصل به من صـفات حـىت   وفيه جيب مراعاة املخاطب وعلمه باملبدل منه، و
ميكن أن يستغين عن مساع أي شيء آخر منه، فيكون البدل بعد ذكر املبدل منه فإنه يتوارد على 
خاطر السامع ألول وهلة كل ما يتعلق به، فإذا ذكرت البدل فقد أكدت اخلواطر اليت يف ذهن 

عناية املتكلم بـاألمر و  كما أن البدل يدل على التوكيد من جهة أنه يدل على . )206(السامع 
وكان " رأيت غالمك: " إزالة اإلام، هذا اإلام الذي قد يدعو إىل تساؤل السامع فإذا قلت 

" رأيـت غالمـك زيـدا   : " للمتكلم غلمان كثرية ، سأل أي غلماين رأيت ؟فيمون اجلواب
  .)207(فافترض املتكلم تساؤل املخاطب وساق الكالم مؤكدا بذكر بدل الكل من الكل

   :يف التوكيد اللفظي  -6
كما ... من املواطن اليت ذكر النحاة أنه ال جيوز فيها التأكيد، ألن فيها زيادة يف اللفظ 

لـئال  ) األسد( إذ ال جيوز يف هذا الكالم أن يكرر االسم احملذر منه " احذر األسد:" يف قولنا 
: ألنه يف التحذير يقـال  . )208(فعلجيتمع البدل واملبدل منه ، ألم جعلوا التكرار نائبا عن ال

"األسد ملا كان هلذه زيادة فائدة، " احذر األسد األسد: "يفهم منه التحذير، فلو قيل  و" األسد
حكمة اختصاص  ، ويرى الرضي يف هذا التركيب أنبل هناك مجع بني احملذوف وما ناب عنه 

بة احملذر منه للمحذر، حبيـث  وجوب احلذف باحملذر منه املكرر، كون تكريره داال على مقار
يضيق الوقت إال عن ذكر احملذر منه على أبلغ ما ميكن وذلك بتكريره وال يتسع لذكر العامـل  

  .)209(العامل اتفاقا  إظهارمع هذا املكرر، وإذا مل يكرر االسم جاز 
  :التقدمي والتأخري يف   - 7

                                                 
  . 180ص . و العريبالقرائن املعنوية يف النح: وانظر .  208/ 2. النحو الوايف )  204
  . 72/ 2. بدائع الفوائد )  205

. جامعة عني مشس. كلية الآلداب. خمطوط رسالة ماجستري .  الكرميب التوكيد يف القرآن يأسالطه عبد احلميد طه ، )  206
  . 174ص . 1959. القاهرة 

  . 175ص .  رجعنفس امل)  207
  . 122/ 2. دون ط . بريوت ، لبنان . علميةدار الكتب ال. األشباه والنظائر يف النحوالسيوطي ، )  208
  .  181 -180/  1 .شرح الكافية )  209
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وليس التقـدمي   –ا سنرى كم -العربية يعد التقدمي شكال من أشكال التوكيد يف اللغة 
والتأخري تصرفا عشوائيا يف اللغة وإمنا يرتبط أيضا باملعىن العام للجملة كما حيكمه املقام الـذي   
يتطلبه ، ولعل أفضل من تطرق هلذه املسألة من القدماء عبد القاهر اجلرجـاين ، إذ يـرى أن   

 ن كالم الناسع اجراخكان و إال  على داللة ما يستخدمه من تراكيباملتكلم ينبغي أن يقف 
   :وذلك إذا استخدم التراكيب التالية 

  ؟  أ أنت بنيت الدار اليت كنت على أن تبنيها -/أ 
  أ أنت قلت الشعر الذي كان يف نفسك أن تقوله؟  - 
  أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟   - 

  أبنيت هذه الدار؟ -/ب
  أقلت هذا الشعر؟  -    
  الكتاب؟أكتبت هذا  -    

تقول يف الشيء املشاهد الـذي هـو نصـب     كنأل ذلك فساديعلل عبد القاهر  )أ(ففي أمثلة
نه ال معىن للسؤال عن الفاعل من هو يف مثل هذا، ألن ذلك ألك لوذ ؟"أموجود أم ال ":عينيك

من بىن "و ؟"من قال هذا الشعر":إمنا يتصور إذا كانت اإلشارة إىل فعل خمصوص، حنو أن تقول
؟ وما أشبه ذلك مما ميكـن أن  "من أذن لك يف الذي فعلت"؟ و"من أتاك اليوم"؟ و"الدار هذه

  . )210(ينص فيه على معني
، فإن وجه رفضها دالليا كون الشيء املشاهد )ب(أما فيما خيص التراكيب يف اموعة   

  .املتحقق ال يسأل عنه، إن كان فعل أم ال، بل إن كان الفاعل أنت أو غريك 
الذي يربط بني العنصر اللغوي وبني  -حتدث عبد القاهر اجلرحاين بفكره الوظيفي وقد    

عن قضية التعريـف إذ   -جماله االستعمايل وما حييط به من ظروف ومالبسات وقصد للمتكلم
تعرض من خالهلا لدالالت متعددة ال تتجلى إال من خالل سياق الكالم ومن مناسبات القول 

  : )211(ا يليومقتضياته، نوجزها فيم
، "عمرو الشجاع"و "زيد اجلواد": ، كقولك لقصد املبالغةقصر جنس املعىن على املخرب عنه  -

يف ذلك، إال أنك تخرج الكالم يف صورة توهم أن اجلود والشجاعة مل توجد  الكاملتريد أنه 

                                                 
  . 88 – 87ص. دالئل اإلعجاز )  210

 .وما بعدها  138ص . نفس املصدر )  211
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هـي   هذه )ال(و. مبا كان من غريه لقصوره عن أن يبلغ الكمال  إال فيه، وذلك ألنك مل تعتد
  . ) "الكمالية(اليت يقال هلا 

قصر جنس املعىن على املخرب عنه على دعوى أنه ال يوجد إال منه، وال يكون ذلك إال بعـد   -
تقييد هذا املعىن بشيء خيصده باحلال والوقت مـثال  صه وجيعله يف حكم نوع برأسه، كأن تقي

نيان معـا زائـدان علـى معـىن     واملع ." حني ال تظن نفس بنفس خريا هو الويفّ":  فتقول
  .االختصاص

  :أن يقر اخلرب يف جنس من األجناس اتضح أمره اتضاحا ال ينكر وال خيفى ، كقول اخلنساء  -
  )212(إذا قَبح البكاُء على قتيلٍ         رأيت بكاَءك احلَسن اجلميالَ

ن تقر البكاء يف جنس مـا  فهي مل ترد أن البكاء على غريه ليس حبسن وال مجيل، وإمنا أرادت أ
  .حسنه احلسن الباهر الذي ال خيفى 

أن ينحو املتكلم باخلرب حنو التعريف ألمر ختيله املخاطب يف ذهنه ال يف اخلارج ، أو يتـوهم   -
، فإذا تصوره يف نفسه حينئذ يستملي من ذلك املعىن "تصور املعىن": أنـه مل يعرفه، فيقال له 

  :ن الرومي ما تصوره يف نفسه، كقول اب
ـد واحلمد مفـردـه باه      ولكنلِّ ماليف ج 213(هو الرجلُ املشروك(  

فهذا قد فكّر يف أن املمدوح رجل ال يتميز عن غريه يف ماله من جوده وكرمه، وقـد ختيـل   
وهذا الضـرب  .  الشاعر يف ذهنه صفة املمدوح مث أبرز ما صوره يف نفسه من صفة املمدوح

  .كثريا يف اإلخبار بالذي املوهوم جييء 
ومن األمثلة اليت جاء فيها اخلرب معرفا لغاية معنوية تتوخى من هذه الصورة التركيبية اليت   

[ ��mr��q��p��o��n l: يأيت فيها أحد جزأي اجلملة على غري أصله ، قولـه تعـاىل   
ور الوظيفي يتجلى من خالله الد ، لقد ناقش املفسرون مثل هذا التركيب على حنو]17الكهف

أنه ليس املقصود جمـرد  إذ جاء يف روح املعاين  اآلية،يف هذه ) اخلرب(  الذي أداه تعريف املسند
بل هـو قصـر    ،اإلخبار مبا ذكر ليتوهم عدم اإلفادة حبسب الظاهر ويصار إىل توجيهه بذلك

من خيلق "ىن املعومن مث يكون  ، االهتداء على من هداه اهللا تعاىل حسبما يقضي به تعريف اخلرب

                                                 
  .119ص. دون ط. دار صادر ، بريوت . الديوان  اخلنساء، ) 212
  .589/ 2.  دون ط.  دار اجليل.  الديوان ابن الرومي،)  213
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كما يقـول   عن حسنهذا التفسري وال خيلو   "فيه االهتداء فهو املهتدي ال غريكائناً من كان
  .)214(األلوسي

وهكذا يظهر لنا هنا أن العالقة الوطيدة بني األسـاليب عامـة ومناسـبات القـول     
قويـة  ومقتضياته، هي أكثر وضوحا ومشوال يف أسلوب التوكيد، الذي يسعى فيه املتكلم إىل ت

كالمه وتوثيقه يف ذهن السامع، لذلك تعددت أشكاله وصوره حبسب كل جزئية يراد توكيدها 
وحبسب كل ظن يراد دفعه، سواء أكان هذا الظن فعال يف اعتقاد السامع أم أن املتكلم تصـور  
ذلك، وسواء أكان اخلرب حيتمل ااز عند العامة أم أنه هكذا يف ذهن متكلم خاص فقط وهو ما 

  .ود إىل ظروف ومالبسات الكالم يع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دار إحياء التـراث العـريب،   .  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، )أبو الفضل حممود ( لوسي اآل)  214

. 118 – 117/ 9  . دون ط. بريوت   
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  :الفصل الثاين 
  أسلوب التوكيد يف الدراسات القدمية
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لغوي أن يقف عند دقائق ما تركه أسالفنا يف حبوثهم اللغوية الال اال ميكن للدارس يف 
ال يقتصر بذلك على التراث إال إذا تتبع ذلك يف خمتلف التخصصات اليت كان هلا عالقة باللغة، ف

النحوي فقط بدعوى أنه حامل الفكر اللغوي، وإمنا يستقصي احلقائق العلمية مـن البحـوث   
انفردوا فيها ببحثهم املعنوي الـذي يتتبـع   البالغية وما تعرض له البالغيون من مباحث لغوية 

كما ينبغـي لـه   و مناسبات القول،  من مقتضى احلالاالستعمال اللغوي وربطه مبا حييط به 
وما خاضوا فيه من مسائل هلا ارتباط باللغة وما حتملـه مـن    الوقوف على ما خلفه املفسرون
 -، وأن ال يغفـل  وذلك باختالف منـاهجهم ومذاهبـهم   دالالت يف سياق النص القرآين،

علماء األصول ملا هلم من مباحث وآراء لغوية متميزة كان هلا حظها يف الـدرس   -خصوصا 
   .احلديث  العريب

وسنتعرض يف هذه الدراسة ألسلوب التوكيد لدى القدماء واحملـدثني جلمـع شـتاته    
وجتدر اإلشارة هنـا إىل أن هـذا    .نه ألسباب غري لغويةمخرج و إعادة ما أُ ،هيوتوضيح خف

 باعتباره إعادةً –الدارسني  األسلوب رغم بساطة تصور شكله كما يظهر ألول وهلة لدى جلّ
 ،فقد شكل جماال لالختالف كأغلب األبـواب النحويـة    -عىن يف أبسط تعريفاته فظ أو املللّ

أخص ،ا بني النحاة والبالغينيخصوص إذا تعلق األمر بوجود هذا األسلوب يف القـرآن   وبوجه
ـ  ،الكرمي ا بالنسـبة  وهو ما جنده قد استرعى جهود املفسرين الذين ميثلون اجلزء األكثر تطبيقً

املعجز يف ألفاظـه  مع األخذ بعني االعتبار خصوصية األسلوب القرآين  ،ثملوضوع هذا البح
  . وتراكيبه، وبيانه ومعانيه

هذا، وللتمكن من القيام بدراسة شاملة هلذا األسلوب عند العلماء على اختالف 
رائحة التوكيد، و الوقوف عند كل  شتم فيهيختصصام اليت هلا عالقة باللغة، ينبغي تتبع كل ما 

التوكيد معىن  زئية لغوية ميكن أن يكون هلا صلة ذا الباب، وإن اختلفت تسمياته، ذلك أنج
شري إليه حتت فقد أُ ،)التوكيد والتأكيد(ففضال عن لغيت  ،تعددت مصطلحاته لدى القدماء

لو و« : من ذلك ما جاء يف املقتضب يف هذا املعىن، إذ قال املربد  مثالً،) حقيقالت(مصطلح 
التحقيق إذا أردت ا من . " حقاً أنه منطلق":  ، جاز على معىن"ا أنه منطلقأم"  : قلت

؛ ألم يضعوا يف موضعها، فهذا قياس مطرد فيما ذكرت "حقاً":  ما أردت بقولك والتوكيد
ما مساه يقول يف  إذ،الذي يف معىن التوكيد ) االحتياط(ذكر ابن جين مصطلح و،  )215(» لك

فمن ذلك  له احتاطتاعلم أن العرب إذا أرادت املعىن مكنته و «:  )اطباب يف االحتي(
                                                 
215 . 353/ 2 . 1963.بريوت . عامل الكتب. حممد عبد اخلالق عضيمة : ت.  املقتضب املربد ،)    



 76 

 ،قام زيد قام زيد ":وهو حنو قولك. تكرير األول بلفظه: أحدمها : التوكيد، وهو على ضربني
حنو :والثاين  ..."وقد قامت الصالة قد قامت الصالة، واهللا أكرب اهللا أكرب ،وضربت زيداً ضربت

، كما تناولوه أيضا حتت مصطلحات أخرى )216(»" ورأيته نفسه قام زيد نفسه، ":قولك
  .. واإلشباعوالزيادة،  ، والتقرير،التكرير: مشهورة، وهي

إىل قسمني رئيسيني متثل من خالهلما لدى القدماء عموما م التوكيد سوقد قُ  
ختلى عنه ، ومن مث استقالل الدرس البالغي مبا النحاة والبالغيني هلذا األسلوب تصور كل من

الدرس النحوي مما ينشأ عنه يف النهاية تكامل الدراسة حول هذا األسلوب يف الدرس احلديث 
، مع األخذ بعني االعتبار تطبيق جل هذه اآلراء لدى عند القدماء واالستفادة من هذين الدرسني

لقسمان ، وهذان ابه هذا األسلوب يف النص القرآين املفسرين مما يؤدي إىل استخالص ما متيز
  : )217(مها
عام وهو يتعلق باملعاين اإلعرابية، وال يتعلق هذا النوع باملقاصد البالغية، ويسـمى  : األول -

  .أيضا الصناعي الذي يتعلق باصطالح النحاة 
وهـو  . ، ويقال له التكرير أيضـا  خاص يتعلق بعلوم البيان، ويسمى أيضا املعنوي: الثاين  -

  :قسمان 
. )�m����}��|��{��zl )218: كقوله تعـاىل   ، اللفظ واملعىنما يكون تأكيدا يف – 1

فهذا تكرير من جهة اللفظ واملعىن، ووجه ذلك أن اهللا تعاىل إمنا أوردها يف خطاب الثقلني اجلن 
�m��|��{��z: واإلنس فكل نعمة يذكرها أو ما يؤول إىل النعمة فإنه يردفهـا بقولـه   

����}l  تقريرا لآلالء وإعظاما حلاهلا.  
وهو . ، وهذا القسم يستعمل كثريا يف القرآن الكرمي وغريه ما يكون يف املعىن دون اللفظ – 2

  : ضربان 
األحزاب [  �m��¶��µ����´��³��²��±��°l: املفيد كقوله تعاىل: األول  -
وفائدته تعظيم شأن هذه األمانة املشار  ،التأكيد املعنويوارد على جهة ) واجلبال( : فقوله]72
  .وتفخيم حاهلا  إليها

                                                 
216   . 104 -101/ 3.اخلصائص )  
217  239ص .  2000. بريوت، لبنان . ، مكتبة لبنان ناشرون  معجم املصطلحات البالغية وتطورهامطلوب ،  أمحد)  

- 240  .  
218 .تكررت يف سورة الرمحن )    
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  :، وهو أن ترد لفظتان خمتلفتان تدالن على معىن واحد كقول أيب متام  املفيدغري: الثاين  -
  )219( وقبوهلا و دبورها أثالثـا       ا بني الصبا   هقسم الزمان ربوع                     

 ب من ناحية املشـرق ومها امسان للريح اليت  ،فالصبا والقبول لفظتان تدالن على معىن واحد
  .)220( وتقابل الدبور

وسنحاول بعد هذه التوطئة العامة أن نستعرض هنا ما أمكننا الوقوف عليه مـن درسٍ    
  .ملباحث التوكيد عند كلّ فريق ممن تقدم ذكرهم 

  :النحاة التوكيد عند : أوال 
 اتصوصـي لقد خص النحاة التوكيد بدراسة جعلته يف باب ضيق بالنسبة ملباحثه وخ  
وما اقتضاه ذلك من ربط بينه وبـني   ،بفكرة التبعية اإلعرابيةبسبب ربطهم له وذلك  ،تراكيبه

واقع يف أسلوب ، وهذا األمر ، بل وال متت له بعضها بصلةأبواب ختتلف عنه يف املعىن الوظيفي
ولوها العناية فكر النحاة على غرار كثري من احلقائق اللغوية اليت يذكروا دون أن ي التوكيد يف

فيكون هلا بذلك أثرها يف التبويب والتصنيف النحـوي ممـا يسـاعد يف     من التنقيح؛ الالزمة
جعل كثريا من األبواب يفقد خصوصيته أو يغيب يف التبويب  العمل من النحاةدراستها، وهذا 

 ،ظيالتوكيد اللف: كما هو حال أسلوب التوكيد الذي درس انطالقا من شكلني تركيبيني مها 
؛ بل إن سيطرة هذه قوامهماإذ هي  ،فكرة التكرار من الشكلنيدون غياب  ،والتوكيد املعنوي

 مسـتقل، الفكرة على دراسة هذا األسلوب دفعت ببعضهم إىل جعل التوكيد اللفظي يف باب 
، وهكذا جند  أثر هذه الفكرة يف تصـنيفه وحتديـده يف   )221(آخر والتوكيد املعنوي يف باب

، و هذه الفكـرة  يكون بتكرار معناهواملعنوي  ،حوية، فاللفظي يكون بتكرار اللفظاملؤلفات الن
، كما يف قول العكربي يف سـياق حديثـه عـن    النحوية يف بعض النصوص بوضوح نلمسها

ويف ذلـك   تكرير اجلملةللتوكيد عوضا عن على الكالم  )إنّ(إمنا دخلت  « :وأخواا )إنّ(
 )إنّ(فإن دخلت الالم يف خربها آكد وصـارت  التوكيد  اختصار تام مع حصول الغرض من

لتأكيد صريح وغري ا :وجاء يف املفصل ، ) 222( » تكرير اجلملة ثالث مراتوالالم عوضا من 
رأيت زيدا زيدا  :"فالصريح حنو قولك، صريح وغري صريح تكرير  : هو على وجهني ،صريح

                                                 
219 . 65ص .  1992.  2ط . بريوت ، لبنان  .دار الكتب العلمية .  شرح ديوان أيب متامشاهني عطية ، )    
220 .  332ص. خمتار الصحاح : انظر )    
221 . 456ص  . 1988. 1بريوت ط .دار اجليل . الفاخوري . ح : ت.  شرح شذور الذهبابن هشام ، )    
222 . 205/  1. اللباب يف علل البناء واإلعراب )   
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الرجالن "و ،"وأعيام ،القوم أنفسهم"و ،"وعينه ،فعل زيد نفسه :"وغري الصريح حنو قولك، "
  . )223( " والرجال أمجعني" ،"لقيت قومك كلهم"و ،"كالمها

وهو (  التوكيد الصناعيومن هنا ينبغي أن نلتزم يف هذه الدراسة التفريق الواضح بني     
ميكن أن تستفاد مـن أشـكال   عامة والتوكيد كداللة  ،)الذي قسمه النحاة إىل لفظي ومعنوي

غري ما مساه النحاة بابا للتوكيد، وهو ما جنده  مع أبواب حنوية أخرى داللياأخرى تتقاطع لغوية 
يف مباحث حنوية أهم ما ميكن أن يقال عنها أن عناوينها ال متت للتوكيد بصـلة، وميكـن أن   

وأما ما قيل مـن  « : نستخلص هذا املعىن مما قدمه التهانوي عند تعرضه ملصطلح التأكيد بقوله 
التأكيد االصطالحي إمنا يكون بألفاظ خمصوصة أو بتكرير اللفظ، فأراد بالتأكيد الذي هـو   أن

ضربت ضربا : الوصف قد يكون للتأكيد، وأيضا قالوا : أحد التوابع اخلمسة، كيف وقد قالوا 
وهذا األمر مل يغب عن ذهن علماء اللغة أيضا فهذا ابـن جـين   . )224(»للتأكيد، وحنو ذلك 

 فإن قلت «: وع موضحا وجود معىن التوكيد مع غياب لفظه املعهود، إذ يقول يتعرض للموض
�m��Jو] 23 النمـل [ �m��H��G��F��El :  فليس يف شيء مما أوردته من قولك: 

����L��Kl ]102 األنعام[، �m����ª��©��¨��§��¦l] اللفـظ   ] 76 يوسف ،
البتـة؛ أال   مبعىن التوكيدفإنه  ،التوكيدهو وإن مل يأت تابعاً على مست :  قيل . املعتاد للتوكيد

 ضربت القوم كلهم ":ففائدته فائدة قولك ،"عممت بالضرب مجيع القوم":  ترى أنك إذا قلت
ه املالحظـة  ، وهـذ  )225( » ن ما وراء ذلك غري معتد به ولغواكا فإذا كان املعنيان واحدا. "

غريها من اآلراء واملالحظات مما يصب و اليت تفطن هلا ابن جين، -القائمة على املعىن  -الدقيقة 
لتوسيع دائرة التوكيـد يف النحـو    ما حاول بعض احملدثني االستفادة منه يف نفس االجتاه، هي

العريب، مع ما دعوا إليه من تصحيحٍ لبعض املسائل اللغوية اليت أمهلت بشكل أو بـآخر عنـد   
صا عند التطرق ألسلوب التوكيد عند القدماء يف شكلها أو معناها، وهو ما سنفرد له فصالً خا

   . احملدثني إن شاء اهللا
  

                                                 
223 .111 ص. يف علم العربية املفصل )   
224 . 83/ 1. كشاف اصطالحات الفنون )   
225 .  457 /  2 .اخلصائص  )   
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  : نوعا التوكيد يف النحو العريب )1
إذ توفرت فيه  -إن اقتصار النحاة على نوعني اشتمال على ما اصطلحوا عليه بالتوكيد   

ه جعلهم يهملون كثريا من أشكال -  على التكرار كما رأينا فكرة التبعية مع داللة هذا األسلوب
فيها، ذلك أن التوكيد الذي توفرت فيه يف اللغة مع اعترافهم بوجود هذه الداللة األخرى 

شروط التبعية املشهورة له ألفاظ خمصوصة وما خرج عنها ال يعد يف الصناعة النحوية توكيدا 
ابن احلاجب يف سياق حديثه عن  وإن كان فيه معىن التوكيد، وهو األمر الذي ذهب إليه 

لو كان تأكيدا مل خيل إما أن يكون ألنه  ،أن يكون تأكيدا ال جائز «:  ، فقاللضمري الفص
ال جائز أنو ،ا وإما أن يكون معنويالفظي وال ... ا ألن اللفظي إعادة اللفظ األوليكون لفظي

وهذه الفكرة تكاد )226(»ا ألن املعنوي بألفاظ حتفظ وال يقاس عليها جائز أن يكون معنوي ،
بدأ الذي ينطلق منه الفكر النحوي عند التطرق هلذا األسلوب، وهذا طبعا ال يتناىف مع تكون امل

املنهج النحوي املتبع عندهم آنذاك، كما ال يعين أن نقف عند حدوده دون حماولة إلعادة 
التصحيح والتمحيص، ولعل ذلك يكون جبمع ما كان مشتتا وإعادة إظهار ما كان مغمورا، 

اء النحوية البارزة اليت ظلت يف مؤلفات أصحاا دون أن يؤخذ ا، من خصوصا بعض اآلر
 خاصةًاالستراباذي يف شرح الكافية ذلك مثال ما اخترته يف هذه الدراسة من آراء لرضي الدين 

وتصنيفه ألنواعه، وذلك انطالقا من معناه، وهو األمر الذي جتاهله فظي ليف تقسيمه للتوكيد ال
ند احلديث عن التوكيد اللفظي كوم يكتفون بالقول إنه إذا أعيد ذكر اللفظ كثري من النحاة ع

وفيما يلي عرض  . فهو من التوكيد اللفظي، ويقابل بالتوكيد املعنوي الذي له ألفاظ خمصوصة
   .لبعض تصورات النحاة ألسلوب التوكيد، وتفريعاته 

     :  التوكيد اللفظي) أ 
كمـا   -  على حتديد التوكيد اللفظي على أساس لفظيمنذ القدمي درجت كتب النحو  

بالقول إنه إعادة للفظ أو تكرار له، بعبارة أخرى هو ذكر اللفـظ مـرة    -هو واضح من امسه
حىت أصبح التكرار مرادفا للتوكيد لورود التوكيد يف اللغة،  ةأخرى لسبب من األسباب املشهور

يق يف صور هذا النوع من األساليب فالحـظ  على وجه اإلمجال، إال أن هناك من حاول التدق
بعض االختالف يف استعماهلا من موضع إىل آخر، مع مالحظة املعىن الذي خيتلف من شكل إىل 
آخر مما يعين أن النحاة القدماء مل يقتصروا يف حبوثهم على اجلانب الشكلي فقط، كما فعـل  

                                                 
226 . 101/ 4 . ألمايلاابن احلاجب، )     
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ي يف اللغة العربية، وذلـك علـى   رضي الدين االستراباذي عندما تعرض ألنواع التوكيد اللفظ
  :  )227(النحو التايل

 ي،أدرج يأدرج : وهو تكرار اللفظ األول بعينه اعتناء به حنو : إعادة اللفظ بعينه -1.أ
  : وقوله  

  أتاك أتاك الالحقون أحبس أحبس        اة ببغليتـفأين إىل أين النج
  ]21الفجر [ �m¹���¸��¶��µ��´����³l: وقوله تعاىل 
قد ذهب ابن مالك يف هذا النوع إىل إعادة الضمري املتصل وما اتصل به، حتى وإن بل ل

  :كان العنصر املراد توكيده هو الضمري دون سواه، فقال 
                         وال ت228(إال مع اللفظ الذي به وصل    لفظ ضمري متصل  عد(  

جيز ذلك إال بشرط اتصال املؤكد مبا اتصل  أي إذا أريد تكرير لفظ الضمري املتصل للتوكيد مل
وذلك ألنّ الضمري املتصل ال ميكن أن  . )229(ورغبت فيه فيه  ،مررت بك بك : حنو ،باملؤكد

 .يأيت يكرر منفصالً للتوكيد 
هو أن تتبع الكلمة على وزا أو رويها إشباعا وتوكيدا، حيث ال يكون الثاين  : اإلتباع - 2.أ

ة تقوي« عرفه بعضهم اعتبارا من فائدته يف الكالم بأنه و ،)230(اده يف كالمهممستعمالً بانفر
عطْشان نطْشان، وهو داخلٌ يف حكم  : حنو، )231(»مبوازنه مع اتفاقهما يف احلرف األخري فظاللّ

الدليلُ  و بل إن هناك من يطلق عليه مصطلح التأكيد وذلك لداللته عليه، التوكيد عند األكثر؛
أبصع مع أمجع، فكما ال  ى بنفسه عن نفسه، كأكتع ومعن توكيداً لألول غري مبينٍعلى كونه 

ينطق بأكتع بغري أمجع، فكذلك هذه األلفاظ مع ما قبلها؛ وهلذا املعىن كررت بعض حروفها يف 
قسماً على حدة حجته  من النحاة مثل حسن بسن، كما فعل بأكتع مع أمجع، ومن جعلها

أكتع جلرياا على املعرفة والنكرة خبالف تلك، وأا غري مفتقرة إىل تأكيد قبلها  مفارقتها
، وهناك رأي البن قتيبة يطابق فيه بني التوكيد اللفظي واإلتباع صراحة، )232(خبالف أكتع

                                                 
227 . 333 / 1. شرح الكافية )    
228     . 2/224. دون ط . بريوت ، لبنان . دار اجليل .حنا الفاخوري : ت.  شرح ابن عقيلابن عقيل ، )  
229     . 2/223 . نفس املصدر )  
230 . 35. الكليات )    
231 . 333/ 1.  شرح الكافية)    
232 د جاد املوىل بك وحممد أبو الفضل إبراهيم و علي حممد حمم: ت . يف علوم اللغة و أنواعهااملزهر السيوطي ، )  

. 425 - 424/  1 .  1987. صيدا، بريوت . املكتبة العصرية . البجاوي    
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، واستوحشوا من إعادا ثانية، توكيدهارمبا جاءت الصفة فأرادوا « : فيذهب إىل القول إنه 
، كرهوا أن "عطشان نطشان: "واحدة، فغريوا منها حرفا، مث أتبعوا األوىل كقوهلم  ألا كلمة

كرهوا أن " حسن بسن: "، فأبدلوا من العني نونا، وكذلك قوهلم "عطشان عطشان: "يقولوا 
، وإن كان ما ذهب إليه يتعارض مع )233(»، فأبدلوا من احلاء باء  "حسن حسن : "يقولوا 

اللفظي، إذ أعادت العرب احلرف والكلمة واجلملة ، ومل تكره أن  استعمال أشكال التوكيد
  ".جاء حممد جاء حممد"أو " حممد حممد:" تقول 

فإن اجلمع بني كون الكلمة الثّانية تابعةً لألوىل، وبني داللة  ،ومهما يكن من أمر 
السيوطي يف فيما أورده  - الكسائي ا، وبذلك عرفه فيما يسمى إتباعا، واضحة جد التوكيد

ه على وج ،لألوىل الكلمة الثانية إمنا هي تابعة ؛ ألني إتباعاوإمنا مس «: بقوله - كتابه املزهر 
  . )234(» يل إتباعيتكلم بالثانية منفردة؛ فلهذا ق، وليس التوكيد هلا

إىل ثالثة أقسام، وهناك من اقتصر على قسمني فقط، باعتبار وقد قسم اإلتباع هذا ،   
 : )235(ملا قبلها يف كال التقسيمني، وذلك على النحو التايل) أي الثانية(التابعة  معىن اللفظة

إذ إن معىن مريء يف هذا التركيب كما ا، ا مريئًهنيئً: حنو ،أن يكون للثاين معىن ظاهر/ أ  
اهلينء واملريء  ،بني املَرأَة محيد املغبة أَي هينء ،استمرأ فهو مريءجاء يف تاج العروس، تقول 

 ما يلذه اآلكل واملريءاهلينء : فتان من هنأ الطعام ومرأ إذا كان سائغا ال تنغيص فيه وقيل ص
. اهلينء من الطعام والشراب ما ال يعقبه ضرر وإن بعد هضمه  وقيل أيضا. ما حيمد عاقبته 

  . )236(واملريء سريع اهلضم  
إىل األول لتزيني الكالم  م، بل ضأو ال يكون له معىن أصالً، أال يكون للثاين معىن ظاهر/ ب
  . حسن بسن فسن: ا وتقويته معىن، وإن مل يكن له يف حال األفراد معىن، حنو قولكلفظً
 أي استخرجته ،يءخبيث نبيث، من نبثت الش: حنو ،أن يكون له معىن متكلف غري ظاهر/ ج

  .)237(وأظهرته

                                                 
233 . 237 – 236ص . دون ط . املكتبة العلمية . السيد أمحد صقر : ت .  تأويل مشكل القرآنابن قتيبة ، )    
234 . 415/  1.  يف علوم اللغة و أنواعهااملزهر  )   
235 . 333/ 1.شرح الكافية )    
236 )مرأ ( مادة  . 428/  1 .تاج العروس )    
237 ) .نبث(مادة .   193/ 2. لسان العرب :  انظر )    
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ل عنه النحاة إنه ضرب رأيا جديرا بالعناية خيص ما قا ويورد لنا الرضي يف هذا السياق
 هذاانطالقا من منهجه  -إذ خيلص ، ...) أكتعون أبصعون ( من التوكيد املعنوي ويعنون بذلك

وهذا الـرأي   ،وليس للمؤكَد مباشرة)  أمجعون(د اللفظي كوا تابعة لـإىل أا من التوكي -
أو من  ا معىن ظاهرا،، أي أنّ هل)238(إما من القسم الثاينالذي جعلها  برهان بننسبه الرضي ال

إن هذه األلفاظ تأكيـد   «: أي اليت هلا معىن متكلف غري ظاهر، جاء يف شرح الكافية  الثالث
  .)239(»  ألمجعون، كحسن بسن أو خبيث نبيث ال للمؤكد األول، ألا بالنسبة ألمجعون،
( الثاينهناك من صنفه مع القسم  إذ ،وقد كان هذا النوع موضع اختالف بني النحاة 

وهناك من قال إن معناها متكلف أي من القسـم  ، )هلا مفردةً ال معىناليت   األلفاظ الثواين أي
فإنّ الرضي جعل هذه األلفاظ من التوكيد اللفظي، ذلك أا ال تستقل وعلى الوجهني الثالث، 

يبيـا  ، وهذا إمنا يدل على تبعيتها ترك"أبصعون"أو " جاء القوم أكتعون: "عما قبلها فال يقال 
  .، ومن مث فهي توكيد لفظي، ال معنوي كما نصت عليه أغلب كتب النحو )أمجعون ( لـ

جالل الدين السيوطي  - على سبيل املثال -وقد تابع الرضي ثُلّة من النحاة، جند منهم 
رأيت زيدا " : حنو ،والذي عندي أن هذه األلفاظ تدخل يف باب التأكيد بالتكرار «: الذي قال

، وإمنا غُير منها حرف واحد ملا جييئون يف أكثر كالمهم بالتكرار، "رجال رأيت رجال"و ،"زيدا
 "حسن بسن"ويدلُّ على ذلك أنه إمنا كرر يف أمجع وأكتع العني، وهنا كُررت العني والالم حنو 

، وبذلك جعل السيوطي مثل هذه التراكيب، فيما سمي إتباعـا، مكافئـةً   »" شيطان ليطان"و
  . )240(" رأيت زيدا زيدا: "لتوكيد اللفظي يف قولنا ل

 ،اللفظ املكرر به ما قبله فإن كان مجلة فاألكثر اقتراا بالعاطف التوكيد اللفظي هوو
وجيب الترك ،  ] 4 - 3 التكاثر[  �mi��h��g��fd��c��bl :قوله تعاىل حنو

امسا ظاهرا أو ضمريا منفصال وإن كان  ،"ضربت زيدا ضربت زيدا  :"حنو ،عند إيهام التعدد
وإن كان ضمريا منفصال مرفوعا جاز أن .  "فنكاحها باطل باطل باطل": حنو، منصوبا فواضح 

                                                 
238 مأْخوذ أبصعون  و ،أَي تام  "أَتى عليه حولٌ كَتيع: "إِنه مأْخوذ من قوهلم: يقال ...) أكتعون ، أبصعون  ( أما ألفاظ )  

 305/ 8. لسان العرب  : انظر .نبع  اجلمع والبصيع مكان يف البحر تبصع العرق إذا سال أو من بصع أي من البصع وهو
) .بصع( مادة .  8/11و ) كتع( مادة .   

239 . 333/ 1. شرح الكافية )     
240 .  1/425.  يف علوم اللغة و أنواعهااملزهر )    
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 )241( " مررت بك أنت "و  "أكرمتك أنت  "و "قمت أنت"حنو  :يؤكد به كل ضمري متصل 
.  

  :التوكيد املعنوي / ب 
فاظ النفس والعني وأشباهها، يعرف التوكيد املعنوي على أساس ألفاظه، إذ خص بأل

أن نالحظ أنه ينقسم إىل  هلذا النوع من التوكيدمن خالل دراسة النحاة القدماء ميكننا  هأنكما 
أيضا، وذلك باعتبار اجلزئية اليت يدخل الشك منها إىل نفس املخاطب أو إىل اخلطاب  قسمني

ينقسم قسمني )242(لنحو، فالتوكيد املعنوي الصناعي كما درجت عليه كتب ا د ذاتهحيف 
  :رئيسيني 

جاء : "وذلك حنو  ،النفس والعني : وله لفظان ،ما يرفع توهم مضاف إىل املؤكد:  أحدمها - 
جاء خرب زيد أو : "وهو يرفع توهم أن يكون التقدير  ،)زيد(ـتوكيد ل) نفسه(ـف" زيد نفسه 

   . )243("جاء زيد عينه" :وكذلك ، "رسوله 
  .  كل وكال وكلتا ومجيع : واملستعمل لذلك ،عدم إرادة الشمول ما يرفع توهم:  الثاين - 

ويف هذا الصدد حبث النحاة يف الشروط التركيبية والشكلية ملا يسمى بالتوكيد املعنوي،   
، أو ما يسمى عندهم كما ميكننا جتسيد ذلك كقرائن لفظية ومعنوية مساعدة يف حتليل عناصره

  : ايل ، وذلك على النحو التإعراب ألفاظه
للمؤكد، ليس ) النفس والعني( وتتجلى يف ضرورة مطابقة لفظ التوكيد املعنوي  :املطابقة  -1

 هإن ، إذ)إفرادا وتثنية ومجعا( فقط يف العالمة اإلعرابية كما بينا يف املدخل، وإمنا أيضا يف العدد 
" جاء زيد نفسه عينه"  :فتقول ،د ما مثىن أو جمموعا مجعتهما على مثال أفعلؤكَّاملكان إذا 

، إال "أعينهن اهلندات أنفسهن"و"أعينهم  الزيدون أنفسهم"و "جاء الزيدان أنفسهما أعينهما "و
  .) 244( أنه يف التثنية ميكن اإلتيان بلفظ التوكيد جمموعا

                                                 
241 . 337 -  336/ 3.  1979.  5ط. بريوت، لبنان. دار اجليل .  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكابن هشام،  )   
242 ا ينبغي أن ندرج معه أنواعا أخرى كأبواب التخصيص بالصناعي ألن التوكيد املعنوي وظيفي النوعينبغي متييز هذا )   

لتفصيل يف حينه إن شاء وهو ما سنتطرق إليه يف هذه الدراسة با... ) أي املفعول املطلق املؤكد ، النعت املؤكد ( املؤكدة 
.اهللا   

243 .    215/ 2. شرح ابن عقيل )     
244 . 458. شرح شذور الذهب )     
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، )التأنيث والتذكري( كما ينبغي أن يتطابق لفظ التوكيد املعنوي مع املؤكَّد يف اجلنس   
جاء زيد نفسه أو :"د حنو إضافة النفس أو العني إىل ضمري يطابق املؤكَّ ضرورة ويتضح ذلك يف

  . )245("وهند نفسها أو عينها " "عينه 
فإن أكدت  ،ألن هذه معارف ،فأما النكرة فال جيوز أن تؤكد بنفسه وال أمجعني وال كلهم

أصبت "و ،"رجالً رجالً رأيت": مل ميتنع أن تقول  ، أي بالتوكيد اللفظي،بتكرير اللفظ بعينه
كأنك قلت  ،فإمنا هذا على املبالغة يف املدح ،"مررت برجلٍ كلِّ رجلٍ": فأما قوهلم  ،"رةً درةد
  . )246( "مررت برجلٍ كاملٍ" :
مما حيكم استخدام التوكيد عموما والتوكيد املعنوي على وجه اخلصوص الرتبـة   :الرتبة  -2

كَّد، فإن توالت املؤكدات يف الكالم فإنّ هناك نظاما رتبيا خاصا احملفوظة، فاملؤكِّد يأيت بعد املؤ
فينبغي تقدم كل مث مجيع مث ...) كل ، مجيع ، أكتع ( ا أيضا كأن جتتمع ألفاظ التوكيد التالية 
، وفيما يلي نص البن "جاء القوم أكتعون أمجعون : "أكتع وال تصرف يف الرتب بينها فال يقال

الدور الرئيسي للرتبة يف بناء اجلملة العربية اليت حتتوي على التوكيد املعنوي السراج يتضح فيه 
جـاءين  ": من قولـك  ) أمجعون ( فأما ما يؤكد به « : بأشكاله الصناعية، يقول يف األصول 

) أمجعـني  ( وال جيوز أن يكون أكتعون قبـل   ،وحنوه فإمنا هو مبالغة "قومك أمجعون أكتعون
عطشان نطشـان  "و "هوجائع نائع"و "ويلة وعولة": وكيدات حنو قولك وكذلك سائر هذه الت

وما أشبه هذا إال يكون املؤكِّد قبل املؤكَّد وكالمها وكلتامهـا   "قبيح شقيح"و "حسن بسن"و"
بكلمـة  ) كله(، وإذا أريد تقوية التوكيد يؤتى بعد كلمة )247( » )كلهم(وكلهن جيرين جمرى 

وبعـد كلمـة   ) أمجعني(بكلمة ) كلهم( وبعد كلمة) مجعاء( بكلمة) كلها(وبعد كلمة) أمجع(
  .)248()مجع( بكلمة) كلهن(
كما أنه إذا تقدم العنصر املؤكِّد فإن املعىن الذي يستفاد من تقدميه ليس هـو املعـىن          

إذا قدمته على املؤكّد مل يبق داال على معىن الشمول الذي كان داال عليه مع ) كلّ(ذاته، فلفظ 
فيكون املعىن  "الدراهم مل آخذ كلّ"، و"القوم مل ألق كلّ":  تقول« : يقول عبد القاهر تأخره، 

وال .  وأخذت بعضاً من الدراهم، وتركت الباقي.  أنك لقيت بعضاً من القوم، ومل تلق اجلميع

                                                 
245 .     215/ 2. شرح ابن عقيل )     
246 .   23 /2 .  األصول يف النحو)    
247 . 2/23.  نفس املصدر)    
248 . 569/ 3. جامع الدروس العربية )    
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وتعرف ذلك بـأن  .  يكون أن تريد أنك مل تلق واحدا من القوم، ومل تأخذ شيئا من الدراهم
  . )249(اإلثبات، وتتعرف فائدته فيه يف  )كل( تنظر إىل

ومن خالل تتبع فكرة التزام الترتيب األصلي يف أسلوب التوكيد يتضح أن املقصـود        
منها ما عرف عند النحاة يف باب التوكيد مع التوابع، وهذا ما أكده الكفوي يف كلياته بنصـه  

وهذا إمنا يدل .)250(الحية ال اللغوية وجوب تأخري التأكيد إمنا هو يف التأكيدات االصطعلى أن 
على تفطنه إىل الفرق بني تصنيف النحاة ملا يسمى بالتوكيد، وبني حديثهم عن فكرة التوكيـد  

  .يف أبواب متعددة وأشكال متنوعة 
كما رأينا يف توكيد الضمري املتصل أنه قد ال ميكن توكيده بإعادته وحده : التضام  -3

ادة ما اتصل به معه، أو بتعبري آخر بإعادة ضميمته معه، كذلك جند منفصالً، وإنما ينبغي إع
ألفاظ التوكيد املعنوي قد ال ترد منفردة يف التوكيد، بل جيب أن تتصل ا بعض العناصر اللغوية 

مررت بقومك إما بعضهم ": ال جيوز أن تقول  اليت حددها النحاة، وذلك حني يقولون مثالً إنه
م  "وإما"إما م كلهم": ولكن تقول  ،ال تنفرد )أمجعني(ألن " كلهم وإما أمجعني وإما

  . )251( جاز على قبح"مررت بقومك إما كلهم وإما بعضهم  " :فإن قلت  ،"أمجعني
 بني وجود الضمري يف لفظ النفس والعني وغريها، هلو العنصر اللفظي الرابط إن: الربط  - 4 

" وال " جاء علي نفس:"م الرابط املعنوي بينهما، ولذلك ال نقول مما يعين انعدا املؤكِّد واملؤكَّد؛
" و" جاء علي نفسه: " ، وإمنا يقال يف مثل هذا "جاء الطلبة كل" وال "جاءت فاطمة عني

  ."جاء الطلبة كلهم"و"جاءت فاطمة نفسها
فية داخـل  إن للعالمة اإلعرابية دورا أساسيا يف حتديد العالقات الوظي :العالمة اإلعرابية  -5

إن املـال  "و:  قولناعناصر التوكيد يف مثل عموما،  ومن ذلك ما تؤديه من دور  اجلملة العربية
 نصبتوإذا أردت أن تؤكد املال بعينه ) لك ( إذا أردت أن تؤكد ما يف  ترفع " كتعأمجع أ لك

 (وذلك أن اسـم إن  ". مررت بنسائك مجع كتع"أو  "بدارك مجعاء كتعاء مررت": وكذلك 
، وإذا أردنا توكيد اخلرب )أمجع(منصوب فإذا أردنا توكيده نصبنا لفظ التوكيد بعده ) املسند إليه

  .الذي حقه الرفع رفعنا لفظ التوكيد مطابقة له ) املسند(
وما تصرف منها وكل إذا كانت مضافة إىل الضمري ومجيعهن جيرين علـى   "أمجعون"و

                                                 
249 . 215ص  .دالئل اإلعجاز )    
250 . 1067ص. الكليات )    
251 . 2/23 . األصول يف النحو)    
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ال  "مررت بـأمجعني "وال  "رأيت أمجعني " : تقول كل مضمر إال أمجعني ال تكون إال تابعة ال
كُلٍّ ( فلما قويت يف اإلتباعِ متكنت فيه وصلح ذلك يف  ،جيوز أن يلي رافعاً وال ناصباً وال جاراً

مررت بكم "و "إن قومك جاءوين أمجعون": يف العموم وذلك قولك ) أمجعني ( ألا يف معىن ) 
وأخواا تثبـت   )أنفسهم(ألن  )أنفسهم(و )نفسه(ف ملعىن فمعناها العموم وذلك خمال" أمجعني 

: ومررت م مجيعهم وتقول ) أمجعني ( فهو مبرتلة  "مررت م كلِّهم": بعد الشك فإذا قلت 
مل جيـز  "أخذت درمها أمجع  " :ولو قلت  "مررت بزيد كله": وال تقول"مررت بدارك كلها "

مررت برجل الظريف إال على البـدلِ وال  : جيوز  معرفة كما ال )أمجع(نكرة و) درمها (ألن 
أكلـت  " و "أخذت الدرهم أمجـع  "ألنه ال يلي العوامل ولكن جيوز) أمجع ( جيوز البدل يف 

: معنـاه  فقـد ورد يف األصـول أن    "مررت بالرجل كل الرجل": فأما قوهلم  ،"الرغيف كله
ذاك إال وأنت تريد حزمـه   ال تقولألنك  "مررت بالرجل املستحق ألن يكون الرجلَ الكاملَ"

  . )252(ونفاذه أو جبنه وشجاعته وما أشبه ذلك 
إذا  - قام على هاتني الصورتني النموذجيتني ،كباب حنوي ،ولعل البحث يف التوكيد  

كما الحظنا يف مدخل "التكرار والتبعية : "اللتني قامتا على فكرتني أساسيتني مها  -صح التعبري 
ما جعل أي صورة أخرى ال حتظى بالدراسة ضمن هذا الباب، وإن أشري  وهوهذه الدراسة، 

إليها من باب ما تدل عليه من معىن التوكيد ، من ذلك كالمهم عن ضمري الفصل الذي مل 
رغم ما فيه من معىن التوكيد ال لشيء سوى الفتقاره ) من ناحية اإلعراب ( يعدوه توكيدا 

، وهذا مما يدخل يف باب  التوكيد اللفظي وال مع املعنويلفكرة التكرير، وعدم إدراجه ال مع 
ى يف التركيب، ومما يؤكد وليس من باب ما تؤديه العناصر اللغوية من معن ،الصناعة النحوية

يف ضمري الفصل مع ختطئة  هذا املعىنما ذهب إليه الرضي يف تفسري  اعتبار معىن التوكيد فيه
، ليس تأكيدا، وهو مع ذلك "زيد نفسه القائم"،"د هو القائمزي ":معىن « ألنّ   ،إعرابه توكيدا

» " مررت بزيد هو نفسه": ألنه جييء بعد الظاهر، والضمري ال يؤكَّد به الظاهر، فال يقال 
 ،"ضربته هو إياه "، وال"ضربته هو هو": مل جيوز أن يقال  )254(، كما أن سيبويه)253(

، وإن جعلت أوهلما فصالً "ظننته هو إياه القائم": جيوز الجتماع ضمريين مبعىن واحد، كما مل 

                                                 
252 . 2/21. األصول يف النحو )    
253 . 24/ 2. شرح الكافية )    
254 . 389 – 388/ 2. الكتاب : انظر  )   
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فقد مسوا هذا الضمري فصالً .  )255( الفصل كالتأكيد من حيث املعىنوالثاين تأكيدا؛ألنّ 
العتبارات أخرى رغم اعترافهم الصريح بداللته على التوكيد، فهل جيري هذا على مقولتهم 

  .!؟) اإلعراب فرع املعىن : ( الشهرية 
علنا نتتبع صور التوكيد من خالل كتب النحو يف أبواب هي اليت جتومثل هذه اآلراء   
يف قسم كبري منه  - للبحث النحوي الذي قام  ل صورةًأو ضمن مباحث أخرى مما مثَّ ،أخرى

على الصنعة وما تقتضيه ، وإن مال يف أثناء ذلك إىل املعاين وما تؤديه العناصر اللغوية يف  - 
ن وظائف قد تتناىف يف كثري من األحيان مع املعىن العام للباب النحوي الذي تدرس مالتركيب 

  .فيه 
  :التوكيد يف أبواب حنوية أخرى )  2

للتوكيد كما درسه النحاة يف باب مستقل فاقتصروا بذلك تعرضا عاما  بعد أن تعرضنا  
املنهج النحوي املتبع لديهم، ، متثل فيهما التوكيد مبىن ومعىن كما ارتآه على نوعني رئيسيني

سنعرض بعض صور التوكيد اليت جاءت يف الدرس النحوي، واليت مل تدرج ضمن باب التوكيد 
إال أن النحاة من حني إىل آخر جندهم يلمحون إليه كمعىن وظيفي يف بعض األبواب أو القضايا 

جلر الزائدة، وبعض النحوية ذات الصلة به، كدراستهم لوظائف اجلملة االعتراضية، وحروف ا
  : أبواب التخصيص اليت هلا صلة بالتوكيد، وغريها مما سنعرض له فيما يلي 

  :  اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب/ أ 
النحاة على ظاهرة اإلعراب أيضا كعالمة خاصة باملفرد ركز يف هذا النوع من اجلمل   

هو  ،ميكن أن تؤول مبفرد –يه من وظيفة وانطالقا مما تؤد –غري أن بعض اجلمل يف اللغة العربية 
وهذا األمر مل مينعهم من اخلوض يف املعىن فسردوا أنواع  ،جعل النحاة يقولون باحملل اإلعرايبما 

 ال وهي اليت، ن ودالالتهذه اجلمل مع تفصيل القول يف دورها يف الكالم وما تؤديه من معا
، اجلملة االعتراضيةومن بني هذه اجلمل  .)256(حتلّ حملّ املفرد، وذلك هو األصل يف اجلمل

وهو املعىن  –وينص النحاة على داللة التوكيد فيها  ،االعتراضوهناك من يطلق عليها اصطالح 
   . ذكر املواضع اليت ترد فيهااهتمامهم بمع  - الذي غالبا ما تؤديه هذه اجلملة 

  :اجلملة االعتراضية  - 

                                                 
255 . 2/24. شرح الكافية )    
256 . 440/  2. مغين اللبيب عن كتب األعاريب )     
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ثناء كالم، أو بني كالمني متصلني، معنى هو أن يأيت يف أاالعتراض يف االصطالح 
ام، ويًاحلشو أيضاذلك بسمى جبملة أو أكثر ال حمل هلا من اإلعراب، لنكتة سوى رفع اإل 

و الصفة  ،مجلة تعترض بني شيئني متالزمني كاملسند واملسند إليه هيواجلملة االعتراضية . )257(
وهذه  ،تضي تالزم ورود العنصرين اللغوينيإىل غري ذلك مما يق ،والصلة و املوصول ،واملوصوف

، ألنه يف هذا النوع من األشكال التركيبية للكالم يبدو هلا عالقة وطيدة بأسلوب التوكيد اجلملة
وكأن املخاطب قبل أن ينهي فكرةً ما يشعر أنه ال بد قبل ذلك أن يؤكدها دفعا ملا قد يعترضه 

بذكر ما  مث يواصل كالمه بعد ذلكالتوكيد،  من شكوك أو ما شابه ذلك مما يدخل يف أسباب
  .يالزم اجلزء األول من كالمه كالفاعل لفعله أو املبتدأ خلربه 

اعلم  « : يقول فيه ،يف خصائصه بابقد خص  ابن جين هذا النوع من التراكيب بو 
ر وهو جا ،أن هذا القبيل من هذا العلم كثري قد جاء يف القرآن وفصيح الشعر ومنثور الكالم

فلذلك ال يشنع عليهم وال يستنكر عندهم أن يعترض به بني الفعل  ،جمرى التأكيدعند العرب 
قال اهللا ، الًا أو متأووغري ذلك مما ال جيوز الفصل فيه بغريه إال شاذً ،وفاعله واملبتدأ وخربه

�:�سبحانه وتعاىل � � � �m�Ô�ÓÑ��Ð�Ï�Î��� �×Ö�� � �ÕA��� �C� �Bl  
 ،) وإنه لقسم لو تعلمون عظيم( : قوله أحدمهاهذا فيه اعتراضان ف] 77-  76 -75 الواقعة[

وبني جوابه الذي هو ) فال أقسم مبواقع النجوم (: اعتراض به بني القسم الذي هو قوله  ألنه
 قسم(اعتراض آخر بني املوصوف الذي هو  ويف نفس هذا االعتراض ،)إنه لقرآن كرمي(: قوله 

ولو جاء  ،فذانك اعتراضان كما ترى ،)لو تعلمون(:  هو قولهو) عظيم (وبني صفته اليت هي  )
فال أقسم مبواقع النجوم إنه لقرآن كرمي وإنه لقسم : "الكالم غري معترض فيه لوجب أن يكون 

والذي يهمنا من هذا الكالم ما وصف به اجلملة االعتراضية من .  )258( »" عظيم لو تعلمون
  .أنها جتري يف الكالم جمرى التوكيد 

املعترضة ن اجلملة أ دور هذا النوع من اجلمل، فريىويبني ابن هشام يف نفس السياق 
  : )259(قد وقعت يف مواضعأنها و ،أو حتسينا تقوية وتسديداإلفادة الكالم تأيت بني شيئني 

  :الشاعر  كقول ،بني مسند ومسند إليه - 1
  )260(نه ونوائحنوادب ال ميلل           -  واأليام يعثرن بالفىت - وفيهن 

                                                 
257 . 47ص  .التعريفات )    
258 . 335/ 1 . اخلصائص)    
259 .و ما بعدها  446/ 2. عن كتب األعاريب  بيبمغين الل)     
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   : كقوله، بني جزئَي صلة وموصولٍ -2
  )261(لعلي وإن شطت نواها أزروها              وإين لرام نظرة قبل اليت  

  m�¬  ®   ¯  ° ²±  ³ : حنو قوله تعـاىل  ،شرط وجزاٍء بني  -3

´   µ  ¶  ¸  ¹  º  » l ]قوله  وحنو، ] 101النحل :m�É  Ê  

Ë  Ì  Í���Ñ��Ð���Ï���Î�Ó��Ò l ] واهللا ( فجملـة  ، ]24البقرة
  ) .ولن تفعلوا( هي مجلة اعتراضية مؤكدة، وكذلك مجلة ) أعلم مبا يرتل 

�m��K�����J��I��H��G��F�D��C��B��A: تعاىل حنو قوله :  وجوابِه مقَسال - 4

��Ll ] األصل أقسم باحلق ألمألن وأقول احلق فانتصب احلق األول بعد ]   85 - 84ص
واعترض جبملة أقول احلق وقـدم  )أقول (ـحمذوفا واحلق الثاين ب) أقسم (ـاخلافض ب إسقاط
  .معموهلا

m����Õ�����Ô��Ó������Ñ��Ð�������Ï��Î :كما يف قوله تعاىل:  بني املوصوف وصفته - 5

�����×��ÖC��B�����Al ] بـني   اعتراض  ،نافيها اعتراضف ] 77- 76 -75الواقعة
مبواقـع  (قسم  واعتراضا بني )لو تعلمون( جبملة ) عظيم (ه وهو وصفت )قسم(املوصوف وهو 

وأما قول ابن عطية ليس فيها  ،بالكالم الذي بينهما) إنه لقرآن كرمي ( وجوابه وهو ) النجوم 
لألمر وتنبيه من املقسم به  تأكيد) وإنه لقسم عظيم ( ألن  )لو تعلمون(إال اعتراض واحد وهو 

  .ال يتنافيان التوكيد واالعتراضفمردود ألن  )262( ، وليس باعتراض بني كالمني

     : الشاعر كقول:   وبني مفعوله )املسند ( بني الفعل  – 6

  )263(أل ـدبورا بالصبا والشم     وبدلت والدهر ذو تبدل هيفا 

                                                                                                                                            
260 . 261/ 7. خزانة األدب . قائل البيت معن بن أوس )     
261 . 464/ 5. نفس املصدر .ينسب البيت للفرزدق )    
262 منشورات حممد . عبد السالم عبد الشايف حممد : ت. الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  احملررابن عطية األندلسي، )  

. 251/ 5.  2001.  1ط.بريوت ، لبنان . ار الكتب العلمية د. بيضون   
263 . 290/ 2. شرح التسهيل .  البيت أليب النجم )     
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  . المهواجلملةُ االعتراضيةُ إمنا تكونُ من الناطقِ باملتالزِمينِ لتوكيد كمما بينهما تالزم ما،  
  : الزائدةروف احل/ ب 

من بني القضايا اليت ناقشها النحاة مما له صلة باإلعراب كما له صلة وثيقة أيضا مبعـىن    
البصريني والصلة واحلشو مـن   اتالزيادة واللغو من عبارف ،روف الزيادةما يسمى حبالتوكيد 

ا ملا له من صلة بفهـم  ، وقد عاجل النحاة واملفسرون هذا املصطلح كثري)264(الكوفيني اتعبار
مقاصد القرآن الكرمي ، فالقول بالزائد يوحي بأن إيراده يف الكالم كعدمه وهذا ممـا ترفضـه   

، خصوصا إذا كان األمـر   ألفاظهاالطبيعة الوظيفية للغة العربية اليت ترفض العبثية يف استعمال 
طلح احلرف الزائد، كمـا  يتعلق بالقرآن الكرمي املعجز بلفظه ونظمه، ولذلك فسر العلماء مص

ومعىن كونه زائدا أن أصل املعىن حاصـل بدونـه دون التأكيـد    : " جاء يف قول الزركشي 
إال لفائدة وسئل بعض العلمـاء   يءفبوجوده حصل فائدة التأكيد والواضع احلكيم ال يضع الش

أهل الطباع  عن التوكيد باحلرف وما معناه إذ إسقاط كل احلرف ال خيل باملعىن فقال هذا يعرفه
، وجـاء يف  )265(" أنفسهم بوجود احلرف على معىن زائد ال جيدونه بإسقاط احلرفإذ جيدون 

أن جيتنب لفظ الزائد يف كتاب اهللا تعاىل ، فإن الزائد قد يفهم منه أنه ال معىن لـه،  : اإلتقان 
 ) 266(قحـم  وكتاب اهللا مرته عن ذلك، ولذا فر بعضهم  إىل التعبري بدله بالتأكيد والصلة وامل

يف تسميام االصطالحية هلذا النوع مـن احلـروف   كثري من النحاة املتقدمني   وإذا كان
يسمون الزائد صلة لكونه يتوصل به إىل نيل يتوخون ربطها جبانب من جوانب استعماهلا فهم 

وبعضهم يسميه مؤكدا ألنه يعطي الكالم معىن التأكيد  ،غرض صحيح كتحسني الكالم وتزيينه
لكن اجتنـاب   ،وبعضهم يسميه لغوا ال لغاية أي عدم اعتباره يف حصول الفائدة به ،ويةوالتق

هذه العبارة األخرية يف الترتيل واجب ألنه يتبادر إىل األذهان من اللغو الباطل وكالم اهللا تعاىل 
يف القـرآن  مع النحاة يف وجود هذه احلـروف  ن والفقهاء واملفسرويتفق  ،)267(مرته عن ذلك

                                                 
264 . 48/  3 .الربهان  يف علوم القرآن )    
265 . 47/  3 . نفس املصدر )    
266 . 623/ 2. اإلتقان يف علوم القرآن )    

267  1996. بريوت، لبنان . مؤسسة الرسالة . بد الكرمي جماهد ع: ت.  موصل الطالب إىل قواعد اإلعراباألزهري، )  
. 172 ص.  1ط.   
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ألنه تكلم بغري  ؛ليس يف كالم العرب زائد فرغم أنه ،إنكاره همعلى وجه ال يسع توجد كوا
  .)268( فائدة وما جاء منه محل على التوكيد

هذا، وميكننا انطالقا من عناية النحاة ذه احلروف أن نالحظ أم قد عاجلوها مـن  
  :منطلقني أساسيني يف الدرس النحوي مها 

احلروف يـأيت يف مواضـع   أغلب إذ إن وجود هذه :  اإلعرابمن منطلق مبادئ : أوال  -
ـ كما أن ما بعـدها ي  –خصوصا حروف اجلر  –تقتضي تغري احلركة اإلعرابية ملا بعدها  ل ظ

مـا  : "حنو قولك. حمافظا على  وظيفته، مبعىن أن حذفه من التركيب ال يؤدي إىل خلل تركييب
العاملة عمل ) ما( على أا خرب) منطلق( حاة ، إذ يعرب الن" ما زيد مبنطلق" و"  زيد منطلقا

و  ،منصوب ) ما(خرب ) منطلق ( ويف اجلملة الثانية يعرب . جمرور لفظا منصوب حمال) ليس (
هذا النوع من اإلعراب هو تفسري خلروج اللفظ عن احلركة الواجبة بعد بعض األدوات إذ يعد 

رغم عدم تأديته للوظيفة املناطة بـه يف  ، دخول هذه احلروف هو السبب التركييب هلذا اخلروج
  .األصل 

إن وجود مثل هذه األشـكال  :من منطلق وجود هذا االستعمال يف القرآن الكرمي : ثانيا  -
التركيبية يف القرآن الكرمي الذي ال جيوز القول فيه بالزيادة اليت تكون لغوا أو أن حذفها ال يغري 

لزيادة ، و لعل أهم معىن تؤديه هـذه احلـروف هـو    املعىن جعل النحاة حيترسون يف القول با
، من اجلانب اإلعرايب يف كوا تغري احلركة اإلعرابية دون  ولذلك عد مصطلح الزيادةالتوكيد 

  �m����C��B��Al: يف قوله تعاىل) ما(يقول سيبويه عن  املساس بوظيفة العنصر بعدها؛

، وهو هنا ) 269(" أن جتيء إال التوكيد معىن سوى ما كان قبل ) ما(ليس يف ] 155 النساء[ 
ال يعين معىن دالليا وإمنا يقصد اإلعراب ولذلك قال إا للتوكيد ، و تطالعنا يف هذا الصـدد  

مـررت  : "يف قولنا  )ال(توصف  و:" عبارة دقيقة يف أسرار البالغة عن معىن الزيادة يف الالم 
هي مزيدة غري معتد ـا  : ا احلد، فيقالهذ ولكن على ا مزيدة، بأ"ريوال قص برجل ال طويل

                                                 
268 . 49/  3 .يف علو القرآن الربهان )    
269 . 221/ 4. نفس املصدر : وانظر .  181 – 180/ 1. الكتاب )   
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ر عن الرجل، ولوالها لكانا وجبت نفي الطول والقصا من حيث أ من حيث اإلعراب، ومعتد
  .)270("ثابتني له

وهناك نوع آخر من الزيادة ال يستدعي احلديث عن احلركة اإلعرابيـة ويتمثـل يف     
ورغم ذلك يتحدث فيها النحاة هي  بعض احلروف اليت تدخل على اجلملة وتبقي العالقات كما

من أيضا وهذا ما نفهمه ) إذا ما جئتين أكرمتك : ( يف مثل ) ما(حنو أيضا عن قضية اإلعراب 
مراد النحويني بالزائد من جهـة  و : " زائدة يقول )ما( كالم الزركشي عند تعرضه الستخدام 
 آل عمـران [��m��L���K��J��IN��M l: تعـاىل   اإلعراب ال من جهة املعىن فإن قولـه 

 ،مث اختصر على هـذه اإلرادة  ،وهذا قد مجع نفيا وإثباتا "ما لنت هلم إال رمحة: "معناه ]159
  .)271(") ما(ومجع فيه بني لفظي اإلثبات وأداة النفي اليت هي 

هذه احلروف تزاد يف أن  إىل وجتدر اإلشارة لفهم ما قصده النحاة من اصطالح الزيادة  
موضحا ذلـك يف   -ال يف اللفظ الذي اقترنت به يف اجلملة، يقول ابن جين اجلملة أو الكالم 

الكاف  «:  - ]11 الشورى[���mS��������R��Ql:أمثلة كثرية منها الكاف يف قوله تعاىل
، وال تقول هي زائدة يف مثل، إذ لو جاز ذلـك،  "ليس مثله شيء" : زائدة يف الكالم واألصل

، مزيدة يف يعلـم  )ال(يف الرمحة، أو يف الباء وأن  ، مزيدة"رمحة فبما"يف  )ما(يقال إن جلاز أن 
زيد يف صيغة اسم أو فعل،  ألن هذه العبارة إمنا تصلح حيث يراد أن حرفاالفساد،  نيوذلك ب

زيـدت  : ، كقولكده وحده كلمة، وال تعون لذلك احلرف على االنفراد معىنعلى أن ال يك
ذلك، جلاز أن يكون خـرب   ، ولو جاز غري)ةضارب(لتأنيث يف ، والتاء ل)جيلر(الياء للتصغري يف 

حذف الالم  ، حمذوفا من املبتدأ نفسه، على حد"زيد منطلق وعمرو": ذف يف حنوبتدأ إذ حامل
، فإمنا نعين )مثل(، وذلك ما ال يقوله عاقل، فنحن إذا قلنا إن الكاف مزيدة يف )دم(و )يد(من 

الكـاف يف  : يف العبارة أن يقال هذا املوضع منها، واَألصحعت يف ضأا ملا زيدت يف اجلملة و
 )مثـل (، كما تقول الكاف اليت تراهـا يف  مزيدة )مثل(مزيدة، يعين الكاف الكائنة يف  )مثل(

حذف املضاف من املضـاف  ": وال تقول "من الكالم حذف املضاف": مزيدة وكذلك تقول
  .)272( » ، وهذا أوضح من أن خيفى"إليه

                                                 
270 . 295ص .  أسرار البالغة)   
271 . 48/ 3. يف علوم القرآن  الربهان)   
272 . 296 – 295ص  .أسرار البالغة )    
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كمـا  ي وهعرض ألهم حروف الزيادة اليت تؤدي معىن التوكيد يف اجلملة، وفيما يلي   
، أن ، إذ ، إذا ، إىل ، أم ، الباء ، الفاء ، يف ، الالم ، ال ، ما ، من ،  إن: (  حصرها القدماء

، واليت بوبت حسب انتمائها العاملي األصلي ومن مث ظلت موزعة بـني أدوات   )273()الواو 
على إضافة ما قبلها ملا بعـدها   -وظيفيا –ف اجلر، اليت تدل را مع حروكثرية أغلبها وضع قس

وهي ذا بعيدة كل البعد عن وظيفة التوكيد اليت تؤديها هذه احلروف يف بعـض التراكيـب   
  .السياقية 

  :الباء : 1 - ب
اليت تقتضي يف االسم الذي بعدها اجلر كحركة إعرابية له  - إن أهم معىن هلذه األداة  

غري  ،يعين أن مروري كان مالصقا له"مررت به: "اإللصاق حنو قولنا هو مشهور هو كما  - 
أن هناك استعماالت أخرى ال ميكن فهمها ذا املعىن تدخل يف إطار تعدد املعىن الوظيفي هلا من 

إمنا يصح " ما زيد مبنطلق: "حنو قولك يف  يف اخلرب  بينها الباء اليت قال عنها النحاة إا زائدة
وهي اليت ترد بعد النفي ، وهناك   )274("  زيد مبنطلق: "على لغة أهل احلجاز ألنك ال تقول 

كما ذكر الزخمشري قوله األخفش  من النحاة من يقول بزيادا بعد اإلجياب أيضا ومن هؤالء
حبسبك " : وقالوا" ما زيد بقائم " :يف حنو لتأكيد النفي واإلجيابوزيادة الباء « : يف ذلك

 الباءواملالحظ أن الرأيني يتفقان يف كون ما جاء به القائلون بزيادة  )275(» "كفى باهللا"و "درهم
وليس النفي ) أي النفي الضمين ( جياب، إمنا مرده يف اية األمر أن فيه معىن النفي يف اإل

  . كفى باهللا و حبسبك حتمل هذه الداللة : املعروف حنويا بأدواته املخصوصة ، فقولنا 
  : الالم :  2 –ب 

توكيد النفي وهي الداخلة يف اللفظ على الفعل يت من معانيها هي الالم ارورة والو
: ناقصتني مسندتني ملا أسند إليه الفعل املقرون بالالم حنو  )مل يكن(ـأو ب) ما كان (ـمسبوقة ب

�m¯��®� �¬� �«� �ª� �©l ]159 آل عمران [�m� �y� � � � �x� �w� �v� �ul ]النساء 
الصواب تسميتها الم وقيل ، ها أكثرهم الم اجلحود ملالزمتها للجحد أي النفي ويسمي]137
ووجه التوكيد فيها عند الكوفيني ، ن اجلحد يف اللغة إنكار ما تعرفه ال مطلق اإلنكارأل ،النفي

                                                 
273  1ط. بريوت ، لبنان . دار الكتب العلمية . أمحد مشس الدين : ت.  معترك األقران يف إعجاز القرآنالسيوطي ، )  

.1988  .1 /256 .  
274 . 112ص . يف علم العربية املفصل )    
275    .313 ص. نفس املصدر )  
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 "أن أصل ما كان ليفعل ما كان يفعل مث أدخلت الالم زيادة لتقوية النفي كما أدخلت الباء يف
ولكنه ناصب ولو كان جارا مل  ،ارجلذلك فعندهم أا حرف زائد مؤكد غري " ائم ما زيد بق

  .)276(يتعلق عندهم بشيء لزيادته فكيف به وهو غري جار
إذا كان بينها ) إنّ(وهي الم منصوبة تدخل على االسم الذي تدخل عليه :  الالم: 3 –ب 
يف  إنّ: "وهو مثل ] 74البقرة [ �my��x���w��v���u��t�l: حشو حنو) إنّ( وبني

إىل االبتداء ) إنّ(، وتصرف ) إنّ(، و قد اشتهرت أكثر بالدخول على خرب )277("الدار لزيد 
  " .زيدا لقائم إنّ" و "ه لظريف أشهد إن: " تقول 

   :من :  4 –ب 
�m��r: عند سيبويه يف النفي خاصة لتأكيده وعمومه، وذلك حنو قوله تعاىل )من(تزاد  و

��v��u��t�� �swl� ]كالنفي قال اهللا تعاىل واالستفهام. ] 19 املائدة :�mÑ��Ð��Ïl 

  .)278(  ]3 فاطر[  �mÎ��Í��Ì��Ë��Êl: وقال تعاىل. ]  30ق[
ال تعمل إال يف النكرات املنفية أو املستفهم ا إهذه يقول النحاة الزائدة  )من(و   

�mf��ed���c��b��a`��_��^���k��j��i��h��g: وقد اجتمعا يف قوله تعاىل  ،عنها

l ]إال الرفع عطفا على  " ما جاءين من امرأة وال زيد" فال جيوز يف حنو ، )279(]3 امللك
سيبويه إال يف النفي  عند) من(وال تزاد ،  )280( الزائدة ال تعمل يف املعارف )من(ألن  ،املوضع

���mw��v��u��t: لتأكيده وعمومه حنو قوله تعاىل  �s��r l� ]األخفش و،  ]19 املائدة
��m: جيوز الزيادة يف اإلجياب ويستشهد بقوله عز وجل � � dc��b� �a���`l 

  .)281( ]  271البقرة [
  : ما:  5 –ب 

                                                 
276 . 236/ 1 . مغين اللبيب عن كتب األعاريب)    
277 . دار الكتب العلمية . منشورات حممد علي بيضون . إبراهيم مشس الدين : ت . القرآن معاين،  األوسط األخفش)  

. 85ص  . 2002. 1ط.بريوت ، لبنان   
278 . 313ص  .يف علم العربيةاملفصل )    
279 . 231ص  . شرح قطر الندى وبل الصدى  )    
280 . 545/ 2. مغين اللبيب عن كتب األعاريب  )    
281 . 80ص . األخفش ، معاين القرآن .   313ص  .يف علم العربيةاملفصل )    
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وكل معىن ميكن أن يتحدد من خالل السـياق،ومن  ) ما(تعددت املعاين الوظيفية لـ 
يف  )مـا (مع زيـادة مثال  )إن(تجيءمعانيها اليت تنصرف إليها هي أن تكون زائدة للتوكيد، ف

�mP��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F���Q:قال اهللا تعـاىل ،آخرها للتأكيد

R��l ]وقوله تعاىل أيضا)282(]38 البقرة:��m��q��p����o��n��ms��r�l 

لكالم ، ويعرب النحاة عن هذا االستعمال بأن زيادا للتوكيد فقط، ذلك أن ا] 200األعراف[ 
  .)283(يتغري ا عن عمل وال معىن ال 
  : ال :  6-ب 

�����¶��¸������m��»��º��¹: يف حنو قوله تعاىل )ال(على  وتطلق الزيادة � �µ���´
� �¼l ]ا ال تفيد النفي فيما د]29 احلديدعلى  خلت عليه، وال يستقيم املعىن إال، أل

، ) أن ال يقدرون (: فيد تأكيد النفي الذي جييء من بعد يف قولههذه املزيدة ت )ال( وإسقاطها،
فد النفي من حيث مل ت زيادامزيدة، وإمنا  غريتعد هذا التأكيد إفادا  من حيث وذن به، وتؤ

  .)284(الصريح فيما دخلت عليه
 ، سنأخذ بالقسمني األولني دون الثالث إذ يكونالزائدة ثالثة أقسام )ال(قد ذكر املرادي لـو

لقول بوجوده يف القرآن كما أنه مما ال يصح ا. وهذا مما ال يقاس عليه ،دخوهلا كخروجها
وكما هو معروف فإن للشعر ضروراته  ،الكرمي ، والشواهد اليت تذكر له هي من الشعر فقط

  :ومنه قول الشاعر اليت يلجأ إليها مما ال يصح يف غريه ،
  )285(نعم من الفىت ال مينع اجلود قاتله           أىب جوده ال البخل واستعجلت به      

  : )286( الزائدة من جهة اللفظ والزائدة من جهة املعىن )ال(والقسمان مها 
وليست زائدة من جهة . لوصول عمل ما قبلها إىل ما بعدهاوذلك : زائدة من جهة اللفظال - 

  . " غضبت من ال شيء"و "جئت بال زاد": املعىن، ألا تفيد النفي كقوهلم

                                                 
282 .  322ص.  يف علم العربيةاملفصل )    
283 . 54/  2 .املقتضب )     
284 . 295ص . أسرار البالغة )     
285 . 35/ 2. اخلصائص : انظر . بالنسبة )     
286 .  301- 300 ص. اجلىن الداين يف حروف املعاين )   
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��m��b :اىلحنو قوله تع. توكيد النفيوتأيت ل : الزائدة من جهة املعىن -  � �a� �`��_

� �cl  ] وتعني دخوهلا يف اآلية، لئال :  زائدة، لتوكيد النفي، قالوا )ال(ـ، ف ] 7الفاحتة
  .)الذين(على  )الضالني(يتوهم عطف 

  : أنْ :7- ب
مع تعدد املعاين الوظيفية هلذه األداة ، فإنه ينبغي التفريق سياقيا بني هـذه الوظـائف      

ملا  ": قولك للتوكيد، ومن املواضع اليت قال النحاة إا زائدة فيها خصوصا ما تكون فيه زائدة 
   . )287( "قمت زيد ءأن جا

ومما ينبغي الوقوف عليه يف هذا الصدد ما أكد عليه  عبد القاهر اجلرجاين من أن هذه    
مـن  واعلم أن « : جلملة بأسرها إىل اوإمنا ينبغي القول بزيادا  ،احلروف ال تزاد للفظ بعدها

احملذوف أن املزيد أن ينسب إىل مجلة الكـالم، ال إىل الكلمـة    أن من حق: أصول هذا الباب
يف الكالم حـذف،  ]  82يوسف [ �m��k��jl ااورة له، فأنت تقول إذا سئلت عن

  .)288(»  أهل القرية، مث حذف األهل، تعين حذف من بني الكالم، وكذلك تقول: واألصل
   :القسم / ج

، إىل حـد  مبعىن التوكيد يف اللغة العربيةمع تعدد أشكاله وأدواته القسم  ارتبط مفهوم  
و من نصوص سيبويه يف هـذا  ميكن القول  فيه إن القسم هو التوكيد والعكس غري صحيح، 

. فإذا حلفت على فعلٍ غري منفي مل يقع لزمته الالم،  توكيد لكالمكالقسم  اعلم أنّ«  : املعىن
، )289( »  "واهللا ألفعلـن ": وذلك قولك اخلفيفة أو الثقيلة يف آخر الكلمةولزمت الالم النونُ 
 «  :ا داللة القسم وهو ما أكد عليه إمام النحاة بقوله هأفعال في -وظيفيا –ويلحق بالقسم باهللا 

وذلك  "واللَّه"واعلم أنّ من األفعال أشياء فيها معىن اليمني، جيري الفعل بعدها جمراه بعد قولك 
وإن كان الفعل قد وقع ."أقسمت باللَّه عليك لتفعلن"و "أشهد ألفعلن"و "أقسم ألفعلن" :قولك

، وهناك حـروف كثـر   )290( »"والَّله لفعلت": وحلفت عليه مل تزد على الالم؛ وذلك قولك
استعماهلا للداللة على القسم يذكرها النحاة مع حروف اجلر تصنيفا هلا من ناحية اإلعراب دون 

ذلك على معناها الوظيفي يف كوا من ناحية املعىن دالة على القسم وما يؤديه مـن  أن يغطي 
                                                 
287 . 1/237. األصول يف النحو)   
288 .295ص  .البالغة أسرار )    
289 . 104/  3 .الكتاب )   
290 . 105 -104/  3 . الكتاب)   
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: ، كما أن القسـم نوعـان   .. ) التاء والباء والواو : ( توكيد للكالم ، وهذه احلروف هي 
صريح كما مر ، وغري صريح وهو ما ال يعلم مبجرد لفظه كون الناطق به مقسـما، ويـؤدى   

علمت ، شهدت ، نشدتك اهللا وعمرتك ( مل معجميا داللة القسم كـببعض األفعال اليت حت
  )291(...) اهللا ، 

وحيدد النحاة مجلة القسم انطالقا من خصوصية تركيبها مشاة هلا جبملة الشرط  هذا،  
 فالشرط قضية احتمالية أو ما يقارا والقسم تأكيد وإقرار -رغم اختالف اجلانب الداليل هلما 

مسية تؤكد ا مجلة موجبة أو امجلة فعلية أو « : شري يف حتديدها وبيان أركاا يقول الزخم  -
باهللا، وأقسمت، وآليت، وعلم اهللا، ويعلم اهللا، ولعمرك، ولعمر أبيك، ولعمر : منفية حنو قولك

ن ومن شـأ  ،اهللا، وميني اهللا، وأمين اهللا، وأمي اهللا، وأمانة اهللا، وعلي عهد اهللا ألفعلن أو ال أفعل
اجلملتني أن تترتال مرتلة مجلة واحدة كجمليت الشرط واجلزاء، وجيوز حذف الثانية ها هنا عند 

 االسـم  فاجلملة املؤكد ا هي القسم، واملؤكدة هي القسم عليهـا، و . الداللة جواز ذلك مثة
   .)292( »الذي يلصق به القسم ليعظم به ويفخم هو املقسم به

    :االشتغال / د
 فيـه  يتقدم يطلق على تركيبو ح حنوي له صلة وثيقة بنظرية العامل، االشتغال مصطل  

وهو املضـاف إىل ضـمري    – اسم، ويتأخر عنه فعل قد عمل فيه ضمري ذلك االسم أو سببيه
ومثـال املشـتغل   "زيدا مررت به"و "زيدا ضربته :"ومثال املشتغل بالضمري  –االسم السابق 

  .)293(" زيدا ضربت غالمه :"بالسبيب

وذلك لوجود املانعني   ،جيب أال يقدر مثل املذكورأنه االشتغال باب  نص النحاة يفو ي
  : التاليني 

إذ تقدير املذكور يقتضي تعـدي القاصـر    "زيداً مررت به  :"حنو قولنا :  صناعيالانع امل -
  . "جاوزت زيدا مررت به"، فيكون التقدير وجب أن يقدر جاوزتولذلك  بنفسه

خالف الواقع، إذ وذلك أن تقدير املذكور ، " زيداً ضربت أخاه :"حنو قولنا :  وياملانع املعن -
  " .ضربت أخاه أهنت " و لذلك كان التقدير الضرب مل يقع بزيد، 

                                                 
291 . 498 -  497/ 2. مهع اهلوامع  )   
292 . 344ص  . يف علم العربيةاملفصل )    
293 . 1/405. شرح ابن عقيل )     
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: باحلرف، وال مع كل سبيب، أال ترى أنه ال مانع يف حنو  دع كل متعموليس املانعان  
يوم اجلمعة صمت : "فسه، وكذلك الظرف حنو ألن شكر يتعدى باجلار وبن "زيداً شكرت له"

ظاهره بنفسه، وكذلك  إىلضمري الظرف بنفسه، مع أنه يتعدى  إىلألن العامل ال يتعدى " فيه 
  .)294( ألن إهانة أخيه إهانة له، خبالف الضرب "زيداً أهنت أخاه :"ال مانع يف حنو

لى االسم الذي تقـدم  والغرض من مجلة االشتغال هو التوكيد، ولكنه توكيد قاصر ع 
عنه ، ألنه لو أريد توكيد ما بعده جيء  على الفعل وحده ال يتعداه إىل غريه مما سبقه أو تأخر

�m����½��¼��»����º���¹��¸��¶��µ��´��³: حنو قوله تعـاىل  ) 295(مبا حيقق هذا الغرض

�����Â��Á��À����¿��¾l  ]4يوسف [  

جهة أن اللفظ ذكـر مـرتني ظـاهرا    ولعل معىن التوكيد يف هذا التركيب يكون من 
ومضمرا ، ففي أول مرة يذكر اللفظ دون إسناد إليه أو إخبار عنه مث يثىن بذكره خمـربا عنـه   

ويفرق لنا الزخمشري بني تقدمي املفعول دون أن يشتغل الفعـل بضـمري ذلـك    ومسندا إليه، 
بضمريه، وذلك كقوله  ، وبينه حني يشتغل الفعل]   5الفاحتة [ �m��S��Rlاملفعول، كما يف 

: وهو من قولـك   «: ، فقد قال يف الوجه الثّاين ] 40البقرة [  �m��l��kl: تعاىل 
ويبدو أنّ هذا التوكيد .  )�m��S��Rl «)296زيدا رهبته، وهو أوكد يف إفادة االختصاص من 

ـ  ري يف إنما جاء من تكرار املعىن كما يقول النحاة يف باب االشتغال، وكما صرح به الزخمش
  .)297(] 56العنكبوت [ ����k��j �: تفسريه لقوله عز وجلّ 

  : باب التمييز وفكرة التحويل -هـ 
، وال تعـرف  من املعلوم أن التمييز من الوظائف النحوية اليت ختضع لقواعد التحويل 

 عالقته األصلية إال بإعادة التركيب إىل أصله وهو ما يفسر عدم ظهور العالقة عند ذكرين طريف
لعدم خضوع هذه النسبة اإلسنادية إىل لقانون التوارد ) انشرح األب: " اإلسناد مثال يف قولنا 

يفسر هذه العالقة ويظهر العالقة األصلية املتمثلة يف مجلة " صدرا" املعجمي ولكن إضافة التمييز 
" األصلي : الفرق املعنوي بني التركيبني وما سنركز عليه يف هذا املبحث" انشرح صدر األب" 

                                                 
294 . 516 /  2 .مغين اللبيب عن كتب األعاريب )    
295 االشتغال طبيعته وإعرابه ( القرآن الكرمي دراسة حتليلية لنموذجني  أساليب التوكيد من خاللخمتار الربوة ،  أمحد)   

. 23 - 22ص  . 1985.  1ط. دمشق ، بريوت . مؤسسة علوم القرآن ) . النافية ) إن( التوكيد بـ –  
296 . 1/65. الكشاف )    
297 . 4/252. نفس املصدر : انظر )    
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كل " مع إخضاعه للقانون الوظيفي للغة " انشرح األب صدرا: " واحملول " انشرح صدر األب 
فقد جلأ املتكلم يف هذه اجلملة إىل تغـيري العالقـات   " تغيري يف املبىن يؤدي إىل التغيري يف املعىن 

« : لزخمشري بقولـه  التركيبية بني العناصر طلبا ملعىن خمتلفا متمثال يف التوكيد وهو ما شرحه ا
رجعت إىل املعىن متصفة  إذاتراها  أال أصلهاهذه املميزات عن آخرها أشياء مزالة عن  أنواعلم 

دراهـم  "و "مسـن منـوان  "و "عندي زيت رطل" األصل أنمبا هي منتصبة عنه ومنادية على 
 األصـل وكـذلك   "سحاب موضع كف"و "زبد مثل التمرة"و "اإلناءعسل ملء "و "عشرون
 "طابـت نفسـه  " :ن يقـال أو ،باالشتعالالنفس بالطيب والعرق بالتصبب والشيب وصف 

ألن الفعل يف احلقيقة وصف يف الفاعل والسبب يف هذه  "اشتعل شيب رأسي"و "تصبب عرقه"و
  .)298(»  قصدهم إىل ضرب من املبالغة والتأكيداإلزالة 

  :التأكيد باجلملة االمسية  -و
ر ارد وباملقابل تعد اجلملة االمسية شكال مـن أشـكال   إذا كانت اجلملة رد اإلخبا  
امسية إن  فإن ذلك جعل علماء اللغة يقولون، ملا تفيده من ثبوت احلكم أو الوصف )299(التوكيد

اجلملة كما تكون يف اإلثبات لتأكيد اإلثبات، فكذا يف النفي يكون لتأكيـد النفـي ال نفـي    
  . )300(التأكيد

  :  ضمري الفصل -ز
إذا كان ، يتوسط بني املبتدأ وخربه قبل دخول العوامل اللفظية وبعدهبأنه ضمري ويعرف   

أحـد   )افعل من كـذا (ـاخلرب معرفة أو مضارعاً له يف امتناع دخول حرف التعريف عليه ك
. وليفيد ضرباً من التوكيـد الضمائر املنفصلة املرفوعة، ليؤذن من أول أمره بأنه خرب ال نعت، 

زيـد هـو   "و "زيد هو املنطلق :"وذلك يف قولك. صالً، والكوفيون عماداًسميه البصريون فيو
 )301( ]32 األنفـال [ �m��±��°��¯��®���¬�����«��ªl: ، وقال تعاىل "أفضل من عمرو

فصـله بـني اخلـرب    : وإن كان النحاة عند تعرضهم له يركزون على نقطتني أساسيتني مها .
  .  النكرات والنعت، وأن اخلرب معرفة أو ما قارا من 

                                                 
298 . 67-66ص .  يف علم العربيةاملفصل )    
299 . 241/ 2. لربهان يف علوم القرآن ا: انظر )    
300 . 1055ص . الكليات )    
301 .133ص  . يف علم العربيةاملفصل )    
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واختالف النحاة يف تسميته يؤثر يف ترجيح دوره يف الكالم ، إذ إن تسمية الفصل تؤذن   
بأنه يفصل بني اخلرب والوصف، أما تسمية الكوفيون له بأنه عمـادا أو دعامـة تشـرح دوره    

  .)302(املعنوي يف الكالم ، إذ إنه يدعم به الكالم أي يقوى ويؤكد 
  

  :البالغيون : ثانيا 
 حتظ األساليب يف اللغة العربية بعناية أكثر مما حظيت به لدى البالغيني ملا هلا مـن  مل  

عالقة وطيدة باملقام وأحوال املخاطب ، فضال على أا تعتمد يف أدائها على املعاين اليت يقصد 
علـم  (إليها املتكلم، هذه املعاين اليت كان هلا حظها يف مؤلفات البالغيني خصوصا ما مسي بـ

 ،)303() إن علماء املعاين هم النحاة احلقيقيون: ( األمر الذي جعل أحد احملدثني يقول )  ملعاينا

ذلك أم أعادوا دراسة اجلملة إىل مكاا الطبيعي بربطها مبقتضى احلال وأحوال املخاطـب ،  
اب األمر الذي ابتعد عنه النحاة يف سياق اهتمامهم بالعامل النحوي وما تقتضيه صناعة اإلعـر 

واملالحظ أيضا عند البالغيني أنه مل جتمع أشكال التوكيد يف مبحـث  .كما سبق وأن ذكرنا 
واحد بل كلما ارتبط احلديث مبعىن التوكيد  أو مبقام توكيد أشبعه البالغيون حبثا، األمر الذي 
ستستفيد منه البحوث املعاصرة باستخدامها للتراث البالغي كأهم مصدر للبحث اللغوي الذي 

  .دخل املقام ومقتضى احلال كعنصر أساسي يف الكالم ي
  :مباحث التوكيد عند البالغيني ) 1

، يف األغلب األعم من حبـوثهم  لقد كانت املعاين ضالة البالغيني على خالف النحاة   
ولذلك زخرت كتب البالغة باألساليب ومقتضياا وأوجه تأديتها دون تغليب جانبها الشكلي 

ب التوكيد لقي عناية خاصة يف البحث البالغي ملا له من صـلة وطيـدة   ، وهكذا فإن أسلو
مبقتضى احلال وحال املخاطبني والسامعني وأيضا اخلرب يف حد ذاته إذ قد يكون ممـا ال ميكـن   
تصديقه وحنوه مما يدخل يف عالقة املخاطب بالسامع من جهة و بعالقته بالرسالة اإلبالغية من 

  .جهة أخرى 
ن اإلحاطة مبا تركه البالغيون يف هذا اال سنعرض فيما يلي ألهـم  ولكي نتمكن م 

و مـن  واليت جاءت يف قضايا متعددة ، املباحث اليت خص ا أسلوب التوكيد لدى البالغيني 
  . خالهلا ميكننا رسم املخطط العام هلذا األسلوب يف البحث البالغي 

                                                 
302 . 640/ 2. اإلتقان يف علوم القرآن )    
303 . 29 ص.  يف النحو العريب نقد وتوجيه)    
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  :اإلسناد اخلربي / أ 
ون يف اإلسناد هو اعتبار الفائدة فيه وحاجة السامع بقدر ما أول ما يتحدث عنه البالغي  

إما احلكم أو : قصد املخرب خبربه إفادة املخاطب "جيهله أو يشك يف وقوعه أو ينكره، ذلك أن 
كونه عاملا به ويسمى األول فائدة اخلرب والثاين الزمها ، وقد يرتل العامل ما مرتلة اجلاهـل ،  

ومن مث قد " لم ، فينبغي أن يقتصر من التراكيب على قدر احلاجة لعدم جريه على موجب الع
  :)304(قسموا اخلرب إىل ثالثة أقسام 

  .احلكم  مؤكداتاستغين عن  ،إن كان خايل الذهن من احلكم والتردد فيه :  االبتدائي -
  . تقويته مبؤكدحسن  ،إن كان مترددا فيه طالبا له : الطليب  -
كما قال اهللا تعاىل حكاية عن  ،توكيده حبسب اإلنكاركرا وجب و إن كان من : اإلنكاري -

ويف ] 14يـس  [ �mT����S��������Rl : رسل عيسى عليه السالم، إذ كذبوا يف املرة األوىل
  . ] 16يس [ �mk����j���������il : الثانية

خلرب فذكر التوكيد هنا جاء مالزما حلال املخاطب، ذلك أن غاية املتكلم تبليغ السامع با  
وال يتأتى ذلك إال إذا وصل إليه دون شائبة شك أو إنكار كما أنه إذا كان السامع خايل الذهن 

  . ةفإن مما يشوش عليه إتيان املتكلم باملؤكدات وهذا مما يتناىف مع االقتصاد يف استخدام اللغ
  : التقدمي والتأخري / ب 

ربية يف الدرس احلديث اعتمد لعل أهم ما قدم من دراسات حول التقدمي يف اجلملة الع  
على ما خلفه البالغيون باعتبارهم أكثر من اعتىن ذه الظاهرة اللغوية اليت هلا فضل تعلق باملعىن 

  : ، وذلك عند تقسيم التقدمي إىل قسمني 
ء عن أن تنقل الشي وذلك"وفيه تتغري وظيفة العنصر بتغري ترتيبه، :  تقدمي ال على نية التأخري -

غري إعرابه، وذلك أن جتيء إىل امسني حيتمـل   حكم، وجتعل له بابا غري بابه، وإعراباحكم إىل 
وأخـرى  يكون مبتدأ، ويكون اآلخر خرباً له، فتقدم تارة هذا على ذاك، أن كل واحد منهما 

  . )305( "ذاك على هذا
  .زيد املنطلق  -
  .املنطلق زيد  -

                                                 
304 . 20 – 19/ 1. مواهب الفتاح  )   
305 . 83ص  .دالئل اإلعجاز )    
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وي على وظيفته األوىل مع تقدميـه لغـرض   وهو بقاء العنصر اللغ:  تقدمي على نية التأخري -
ذلك يف كل شيء أقررته مع التقدمي على حكمه الذي كان عليه، ويف جنسه " ويكون .أسلويب 

: الذي كان فيه، كخرب املبتدأ إذا قدمته على املبتدأ، واملفعول إذا قدمته على الفاعل، كقولـك 
رجا بالتقدمي عما كانا عليه مـن  مل خي معلوم أن منطلق وعمرا. لق زيد، وضرب عمرا زيدمنط

كما يكـون إذا  . من أجله ومرفوعاً بذلك، وكون ذلك مفعوال ومنصوبا كون هذا خرب مبتدأ
وهذا القسم هو ما له صلة بأسلوب التوكيد فغالبا ما يلجأ املتكلم إىل استخدام  ،)306(أخرت 

الـيت تعـد   " زيدا عرفته:"، وميثل له بقولنا  )307("التقدمي يف كالمه طلبا للتخصيص والتوكيد 
عرفت زيـدا  ": أي) قبل املنصوب( بالفعل املذكور ) املفسر(تأكيدا، إن قدر الفعل احملذوف 

، والرجوع يف التعيني إىل القرائن وعند قيام )أي زيدا عرفت عرفته( إال فتخصيص،  و "عرفته
    . )308(التكرار ملا فيه من" زيدا عرفت: "القرينة على أنه للتخصيص يكون آكد من قولنا

أن الفعل املنفي يقتضي ما اقتضاه يف املثبت، وذلك أنك إىل اإلمام عبد القاهر  ذهبيو        
ال  ":لنفي إحسان ذلك الشيء عنه مـن قولـك    أشد، كان "أنت ال حتسن هذا" : إذا قلت 

ابا بنفسه ، مدلِّال على ذلك بأن الوجه األول يكون يف الكالم مع من هو أشد إعج "حتسن هذا
أوكـد   أشد للنفي ووأعرض دعوى يف أنه حيسن ذلك الشيء، فتقابله ذا الضرب الذي هو 

، إذ ]  59 املؤمنون[  �mÞ��Ý��Ü��Û��Úl: ومثل هذا املعىن جنده يف قوله تعاىل.له
والذين ال يشركون : أفاد تقدمي املسند إليه من التأكيد يف نفي اإلشراك عنه ما ال يفيده لو قيل 

  .) 309(برم ال يشركون برـم  أو
اخلطأ بأنه لرد  )املسند(ى الفعلوحنوه عليفسر القزويين املعىن األسلويب لتقدمي  املفعول و      

ملن اعتقد أنك عرفت إنساناً وأنه غري زيد، وأصاب يف األول  "زيداً عرفت ":يف التعيني كقولك
مـا  " :ولذلك ال يصح أن يقال "ال غريه زيداً عرفت  :"دون الثاين، وتقول لتأكيده وتقريره 

ذلك أن املعىن يكون يف اجلملة  والثاين ،لتناقض دالليت األول "من الناس وال أحدا ضربت ازيد
، وال أن تعقـب  تناقض الغرضـان " وال أحدا من الناس"األوىل على أن هناك ضربا فإن قلت 

                                                 
306 .  84 – 83ص  .دالئل اإلعجاز )    
307 . 104ص. نفس املصدر )    
308 . املكتبة العصرية . عبد احلميد هنداوي: ت.  )شرح كتاب مفتاح العلوم( خمتصر السعد سعد الدين التفتازاين ، )  

. 156ص.  2003. 1ط. بريوت، لبنان  
.106ص . نفس املصدر )  309  
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ألن مبىن الكالم ليس على  "رمته ما زيداً ضربت ولكن أك: "الفعل املنفي بإثبات ضده كقولك 
أن اخلطأ يف الضرب فترده إىل الصواب يف اإلكرام، وإمنا هو على اخلطأ يف املضـروب حـني   

فإن " زيداً عرفته  :"وأما حنو قولك   ."ولكن عمراً": اعتقد أنه زيد فرده إىل الصواب أن تقول
و من باب التوكيد أعين تكريـر  فه "عرفت زيداً عرفته"قدر املفسر احملذوف قبل املنصوب أي 

  . )310( أفاد التخصيص "زيداً عرفت عرفته  "اللفظ وإن قدر بعده أي 
  : الفصل والوصل / ج

بالغيان يقابالن ما يعرف يف الدرس النحـوي بـالعطف    الفصل والوصل مصطلحان  
أدواته فالوصل هو عطف مجلة على أخرى مبعىن مشاركة الثانية لألوىل يف الوظيفة وله  وتركه،

الوصـل   «اخلاصة كما هو معروف أشهرها الواو إذ تعترب أم الباب، والفصل أن يترك العطف 
  .)311(» هعطف بعض اجلمل على بعض، والفصل ترك

العطف لكمال االتصال إذ عنصر التوكيد الذي اعتىن به البالغيون يف هذا الباب هو و 
ألوىل ، واملقتضى للتأكيد دفع توهم التجوز أن تكون الثانية مؤكدة ل: يكون لثالثة أمور، أوهلا 

  : )312(والغلط وهو قسمان
مرتلة التأكيد املعنوي من متبوعه يف إفادة التقرير مـع  أن ترتل الثانية من األوىل :  األول -

ال ريـب  "زان وفإن ] 2البقرة [ ���mF���E��D��CG��H l:كقوله تعاىل  االختالف يف املعىن
فإنه ملا بولغ يف وصف الكتاب ببلوغه " جاءين اخلليفة نفسه: "يف قولك يف اآلية وزان نفسه" يهف

وتعريف اخلرب بالالم كان عند السامع قبل أن "ذلك " الدرجة القصوى من الكمال جبعل املبتدأ 
نفيا لذلك ، إتباع اخلليفة ) ال ريب فيه( يتأمله مظنة أنه مما يرمي به جزافا من غري حتقق فأتبع 

  .متجوز أو ساه "جاءين اخلليفة : "ملا عسى أن يتوهم السامع أنك يف قولك  إزالة) نفسه(
، كقوله  مرتلة التأكيد اللفظي من متبوعه يف احتاد املعىنأن ترتل الثانية من األوىل :  الثاين -

، فإن هدى للمتقني معنـاه أن يف  ]   2البقرة [  �mF���E��D��CG��HI������K���Jl: تعاىل 
كما " ذلك الكتاب"غ درجة ال يدرك كنهها حىت كأنه هداية حمضة ، وهذا معىن قول اهلداية بال

مر الكتاب الكامل ، واملراد بكماله كماله يف اهلداية ألن الكتب السماوية حبسبها تتفـاوت يف  
  .الدرجات 

                                                 
310 . 70- 69ص .اإليضاح يف علوم البالغة )    
. 89ص . نفس املصدر )   311  
312 . 92- 91ص . نفس املصدر)     
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من أعطى  وجيدر بنا يف هذا املقام أن نقف عند حتليل دقيق قدمه عبد القاهر اجلرجاين    
، وكلها مما ااجلملة املفصولة بسابقتها وتؤكده عالقةعدة أمثلة من القرآن الكرمي توضح له خال

�m��Z:هو قوله تعاىل و دقيقاميس اجلمل اليت تفصل لوقوعها موقع التأكيد ملا قبلها، أورد مثاال 

a����`_��^��]��\��[l  ] عالقة من ثالثـة أوجـه ،   هذه الإذ تظهر فيه ] 31يوسف
شـبيه    m��a����`_��^��]l: قولـه  فبيهان بالتأكيد ، ووجه شبيه بالصـفة،   وجهان ش

  : )313( بالتوكيد من وجهني
لنفـي   حتقيقا وتوكيداأنه إذا كان ملَكا مل يكن بشرا ، فكان إثبات كونه ملكا  : أحدمها     

  .كونه بشرا
احلـال حـال تعظـيم     ، وكان"ما هذا بشرا ":  -يف العرف والعادة  -إذا قيل  : والثاين     

،  "إنه ملَك ":وتعجب من حماسن إنسان ما ، فُهم من ذلك أن الغرض من هذا الكالم أن يقال 
  .تأكيدا لألول وحتقيقا لهوإذا كان هذا كذلك مل يكن ذكر ذلك اللفظ والتصريح به إال 

   : والتكرير و التطويل اإلطناب/ د 
املتعارفة، وأن خيرب املطلوب مبعىن املعشوق أداء املقصود بأكثر من العبارة اإلطناب هو 

بكالمٍ طويل، ألن كثرة الكالم عند املطلوب مقصودة؛ فإن كثرة الكالم توجب كثرة النظـر،  
وهو إما باإليضاح بعد اإليهـام   .) 314(كون اللفظ زائداً على أصل املراداإلطناب أن ي: وقيل

س فضل متكن، فإن املعىن إذا ألقي على سبيل لريى املعىن يف صورتني خمتلفتني أو ليتمكن يف النف
اإلمجال واإلام تشوقت نفس السامع إىل معرفته على سبيل التفضيل واإليضاح فتتوجه إىل ما 

  . )315( يرد بعد ذلك، فإذا ألقى كذلك متكن فيها فضل متكن وكان شعورها به أمت
نه ما يأيت لغري فائدة ، فأما الذي أما التكرير فهو إيراد املعىن مرددا ومنه ما يأيت لفائدة وم  

يأيت لفائدة فإنه جزء من اإلطناب وهو أخص منه فيقال حينئذ إن كل تكرير يأيت لفائدة هـو  
إطناب، والعكس غري صحيح ، وأما الذي يأيت من التكرير لغري فائدة فإنه جزء من التطويـل،  

طويل وليس كل تطويل تكريرا إن كل تكرير يأيت لغري فائدة ت:" وهو أخص منه فيقال حينئذ 
، فإن املعىن  مـردد  "أسرع أسرع:" ومثال التكرير قولك ملن تستدعيه  )316("يأيت لغري فائدة 

                                                 
.و ما بعدها  176ص . اإليضاح يف علوم البالغة ) 313  

314 . 46ص  . التعريفات )    
315 . 113ص  .اإليضاح يف علوم البالغة )    
316 . 410ص . معجم املصطلحات البالغية وتطورها )    
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قوله  ،تكرير يف القرآن الكرمياليت تتردد يف كتب البالغة والتفسري للمثلة األومن  .واللفظ واحد 
أنـه  تكريره فهم من يو ، ]4  3 -التكاثر[  �mi��h�����g��f��d���c��bl:تعاىل

  .)317( ردع للردع واإلنذار
  :القصر واحلصر / هـ

ختصيص شيء بشيء وحصره فيه، ويسمى األمر األول القصر مصطلح بالغي يقصد به 
وبني الفعـل   "إمنا زيد قائم"مقصوراً عليه، كقولنا يف القصر بني املبتدأ واخلرب  مقصوراً والثاين
ختصيص الشيء بالشيء حبسب احلقيقة : والقصر احلقيقي ،"ما ضربت إال زيدا": والفاعل، حنو

ويف نفس األمر بأن ال يتجاوزه إىل غريه أصالً، والقصر اإلضايف، هو اإلضافة إىل شيء آخـر،  
  .)318(بأال يتجاوزه إىل ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إىل شيء آخر يف اجلملة

ا من قصر الصفة على املوصوف انطالقوداللة القصر على التوكيد يشرحها البالغيون 
أو اخلرب على املخرب عنه ودفع توهم مشاركة غريه له يف هذه الصفة، وجاء يف املفتاح شـرح  

وحاصل معىن القصر راجع على ختصيص املوصـوف   «:معىن القصر يف الصفة عند السكاكي
أو ، مـا ملن يعتقده شاعرا ومنج "زيد شاعر ال منجم" :كقولك ،عند السامع بوصف دون ثان

قصـر  ملن يتوهم على أحد الوصفني من غري ترجيح، ويسمى هذا  "زيد قائم ال قاعد: "قولك
:  مبعىن أنه يزيل شركة الثاين أو بوصف مكان آخر كقولك ملن يعتقد منجما ال شاعرا ،إفراد

مبعىن أن املـتكلم   ،ويسمى هذا قصر قلب "زيد شاعر ال منجم"أو  "ما زيد منجم بل شاعر"
  .)319( »يه حكم السامعيقلب ف

 )إال(التوكيد والتثبت لالسم أو اخلرب الواقع بعد  يذهب ابن جين إىل إطالق مصطلحو
إذا باشرت شيئا بعدها ) إال(وذلك أن  "،)االختصاص أو القصرأي ( بدل االصطالح املعروف 

 د غري حمتاج إىل ، فزي"ما كان زيد إال قائما ": لتثبيته وتوكيد معناه، وذلك قولك  افإمنا جيء
، فهناك قيام ال حمالة  "ما كان قائما إال زيد" :تثبيته  وإمنا يثبت له القيام دون غريه ، فإذا قلت

ألن القصر ال يعدو أن  « إال ال لشيء وذلك  ،)320("فإمنا أنت ناف أن يكون صاحبه غري زيد 

                                                 
317 . 494ص . املطول )    
318 . 225 ص. التعريفات )     
319 . 400ص . مفتاح العلوم )     
320 دار  الكتـب  . حممد عبد القادر عطـا  : ت.  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهاابن جين ،  )

.159-158/  2.   1998. 1ط.العلمية،بريوت،لبنان   
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األمـر  وهـو  .  )321(»ان للكالم ومبالغة يف توضيح األحكام و تثبيتها يف األذه تأكيدايكون 
من العطف  الذي يستفادلقصر تفسري اتعرض ل عندماالذي ذهب إليه إمام النحاة سيبويه أيضا 

، فذكر أنه إلخراج الشك أو لتأكيد العلـم   "مررت برجل راكع ال ساجد": يف حنو )ال(بـ 
  .)322(فيهما

   :االعتراض / و 
ليت ال يتم فهم بعضها إال بذكر اآلخر كأن األصل يف بناء الكالم أن يؤتى فيه ببعض األجزاء ا

الصـفة  ( و) املبتـدأ واخلـرب   ( و)الفعـل والفاعـل  (يكون العنصران متالزمني وظيفيا كـ
والقسـم  ) الشرط وجوابه( و) املوصول وصلته( أو متالزمني معنويا ووظيفيا كـ)املوصوف

كل عنصرين بعنصر  وجوابه، لكن قد يطرأ على نظام التالزم هذا طارئ يستوجب الفصل بني
آخر لغرض ما يرمي إليه املتكلم وغالبا ما يكون التوكيد والتحقيق لكالمه، وقد اصطلح على 

أن يـؤتى يف أثنـاء   "  هو :ما يأيت بني املتالزمني باالعتراض وهو ما حده البالغيون بقوهلم 
سوى ما ذكر نكتة الكالم أو بني كالمني متصلني معىن جبملة أو أكثر ال حمل هلا من اإلعراب ب

ومع تعدد املعاين  ، )324(، أو أن تدرج يف الكالم ما يتم املعىن بدونه )323( "يف تعريف التكميل
أجلها االعتراض، فإن أهم هذه املعاين وأوهلا هو التوكيد، الذي يسوق له اليت يأيت من البالغية 

��m:قوله تعـاىل  لك،البالغيون عدة أمثلة من القرآن الكرمي على وجه اخلصوص ومن أمثلة ذ
���t��s�����r��q��p��o��n��m��l��k����j��i��h��g��fl   ]

أحد املذكورين بزيادة التأكيد يف أمر علـق   إذ خصص االعتراض يف هذه اآلية، ] 14لقمان
  .))325ما 

إىل معـىن   القرآن الكـرمي بل إن هناك من العلماء من وجه داللة االعتراض سياقيا يف 
رغم أن  جاء يف كالم الزخمشري أثناء حديثه عن فصل بعض املعدود وبعضه ، وهو ماالتوكيد

�m��}��|��{��z��y��x��w���v: وذلك يف قوله تعـاىل   األصل املواالة بينهما

`������_��~ l� ]اصل بينهما اعتراض غري أجنيب مـن  فريد ذلك إىل أن الف  ] 144 األنعام
                                                 

.190ص .1985. 7ط. القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية. من أسرار اللغة إبراهيم أنيس ، )  321  
. 430/  1. الكتاب )  322  

323 . 118  ص .اإليضاح يف علوم البالغة )    
324 . 538ص. مفتاح العلوم )    
325 . 119   ص .يف علوم البالغة  اإليضاح)     
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على عباده بإنشاء األنعام ملنافعهم وإباحتـها هلـم،    من -عز وجلّ -وذلك أنّ اهللا .  املعدود
فاعترض باالحتجاج على من حرمها، واالحتجاج على من حرمها تأكيد وتسديد للتحليـل،  

  .)326( واالعتراضات يف الكالم ال تساق إالّ للتوكيد
  :تأكيد املدح مبا يشبه الذم وتأكيد الذم مبا يشبه املدح / ز 

و ،  )327(وهو أن توحي العبارة الثانية باملدح وما هي منـه لذم تأكيد املدح مبا يشبه ا
ألنك قد علقت نقيض املطلـوب  يفيد هذا األسلوب التأكيد وذلك أنه كدعوى الشيء ببينة 

  :)328( وهو ضربان.وهو إثبات شيء من العيب باحملال واملعلق باحملال حمال فعدم العيب ثابت
مدح بتقدير دخوهلـا  صفة ذم منفية عن الشيء  أفضلهما أن يستثين من صفة وهو: أحدمها -

  :كقول النابغة الذبياين ،فيها
  ))329ن فلول من قراع الكتائب          وال عيب فيهم غري أن سيوفهم                   

أي إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب فاثبت شيئاً من العيب على 
 :التأكيد فيه من وجهـني و ك حمال فهو يف املعىن تعليق باحملال، تقدير أن فلول السيف منه وذل

أنه كدعوى الشيء ببينة، والثاين أن األصل يف االستثناء أن يكون متصالً فـإذا نطـق    أحدمها
أو حنوها توهم السامع قبل أن ينطق مبا بعدها أن ما يأيت بعدها خمرج مما قبلها  )إال(ـاملتكلم ب

ثابتاً وهذا ذم، فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكد املدح لكونه مدحاً  فيكون شيء من صفة الذم
  .)330(على مدح وإن كان فيه نوع من اخلالبة

                                                 
326 . 92/  2. الكشاف )    
327  .  1993.   2بريوت ، لبنان  ط .مكتبة لبنان ناشرون .  معجم املصطلحات البالغية وتطورهامحد مطلوب ، أ)  

. 241ص   
328 بريوت، . دار الكتب العلمية . عبد احلميد هنداوي : ت. )شرح تلخيص املفتاح ( املطول تازاين ، سعد الدين التف)  

. 674-673ص .  2007.  2ط. لبنان   
329 .  1987.   1ط. بريوت، لبنان . دار ومكتبة اهلالل . عصام شعيتو : ت .   وغاية األرب خزانة األدباحلموي، )    

1 /244 .  
330 . 209ص  .البالغة  اإليضاح يف علوم)     
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أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له كقـول  :  والثاين -
�m: تعاىل وكقوله . )331())أين من قريش دأنا أفصح العرب بي(( : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

��q��p��o��n����l�����k��j��i��h��gl  ]26- 25 الواقعة [  
  :تأكيد الذم مبا يشبه املدح / ح  

  :)332(، وفيه ضربان أيضا وهو عكس األول
أن يستثىن من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم له بتقدير دخوهلـا فيـه ، أي   : أحدمها  -

  "ال خري فيه إال أنه يسيء إىل من أحسن إليه  فالن: " دخول صفة الذم يف صفة املدح كقولك 
أن يثبت للشيء صفة ذم ويعقب بأداة االستثناء يليها صفة ذم أخرى له، كقولك :  الثاين و -

  " .فالن فاسق إال أنه جاهل: " 
  : التتميم / ط

�:هو أن يأيت يف كالم ال يوهم خالف املقصود بفضلة لنكتة، كاملبالغة، حنو قوله تعاىل  
�mQ����T��S���Rl ] وقيل  .)333(ويطعمونه على حبه واالحتياج إليه: ، أي] 8اإلنسان

هو الكلمة اليت إذا طرحت من الكالم نقص حسن معناه أو مبالغته مع أن لفظه يوهم بأنه تام، 
  .)334(للمبالغة، واالحتياط ، وجييء يف املقاطع كما جييء يف احلشو: وجميئه على وجهني

  :قول ابن نباتة السعدي ه أيضا لالتمثيل  مناذجومن 
  )335(تركتين أصحب الدنيا بال أمل        أؤمله  مل يبق جودك يل شيئا                 

فإنه استوىف ما أراده من املدح يف الشطر األول مث احتاج إىل تتميم البيـت وأراد إمتامـه      
تركتين  :"حيث قال ،ل السائرفأخرجه خمرج املث استحسانا وتوكيدا ،املتقدم فيه بتكرار املعىن

ألن املدح إذا خرج خمرج  ،لتوكيد وزيادة املعىنا ليحصل ما أراده من "أصحب الدنيا بال أمل
  .)336(املثل كان أسري يف األرض

                                                 
331 بريوت، لبنان . املكتبة العصرية . طاهر أمحد الزاوي و حممود حممد الطناحي : ت.  النهاية يف غريب األثراجلزري ،  )  

 .1979  .1 /171 .  
332 . 676ص . املطول )    
333 . 72ص  .التعريفات )    
334 . 9/56. خزانة األدب )    

335 / 2.  1ط.  1987. دمشق . دار الفكر  . يوسف علي طويل : ت .نشا صبح األعشى يف صناعة اإلالقلقشندي،  ) 
341 .  

.  1/244.  للحموي خزانة األدب)   336  
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  : التذييل/ ي
هو أن يذيل الناظم أو الناثر كالما بعد متامه و حسن السكوت عليه جبملة حتقق ما قبلها        

، أو بعبارة أخرى هو أن يأيت جبملة عقـب مجلـة والثانيـة    )337(يده توكيدا من الكالم، وتز
  تشتمـل 

  
  :)338(على معىن األوىل للتأكيد، وهو نوعان

: ما خرج خمرج املثل بأن يقصد حكم كلي منفصل عما قبله جار جمرى األمثال كقوله تعاىل -
�m��l��k��j��inm�����r����q��p��ol]وقولـه ]81اإلسراء،:�m��k��j��l

��nmr��q��p��ol  ] 17سبأ.[  
ما ليس كذلك بأن يستقل بإفادة املراد بل توقف على ما قبله كاآلية األوىل إذا جعل التقدير  -

  .وهل جيازي ذلك اجلزاء املخصوص
  :الترديد / ك

هو من ألوان البديع وهناك من يسميه اانسة، وهو أن يأيت الشاعر بلفظة متعلقة مبعىن،        
  : كقول زهري )339(دها بعينها متعلقة مبعىن آخر يف البيت نفسه أو يف قسيم منه مث ير

    )340(والندى خلقا منه من يلق يوما على عالته هرما    يلق السماحة                   
   :ااز / ل

جمازا وجاز بـه وجـاوزه   و جزت الطريق وجاز املوضع جوزاوااز مشتق من قوهلم 
، وأول ما )341(املوضع  وااز واازة...  ه سار فيه وسلكهز غريه وجازجوازا وأجازه وأجا

 فوقـوع  «: يطالعنا يف هذا املبحث ما صرح به ابن جين مما كان يف مؤلفات النحاة بقولـه  
 العربيـة  أهـل  إن حىت عليها واشتماله فيها ااز شياع على دليل أقوى اللغة هذه يف التوكيد

                                                 
337 . 469/ 9. خزانة األدب )     

338 ص  .دون ط . دار الفكر للطباعة والنشر . شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيانجالل الدين السيوطي ، )   
74 .  

339 منشورات حممد علي . حممد عبد القادر أمحد عطا: ت.  العمدة يف حماسن الشعر وآدابهاين ، ابن رشيق القريو)  
. 334/ 1.  2001.  1ط. بريوت ، لبنان. دار الكتب العلمية . بيضون   

340 إن تلق يوما على عالته هرما   تلق السماحة منه و الندى خلقا ، : ويروى أيضا .  335/ 2. خزانة األدب : انظر   ) 
   . 43ص . دون ط . بريوت . دار صادر. كرم البستاين : ت.  الديوانزهري بن أيب سلمى ، : نظر ا

341 ) .جوز ( مادة  . 326/  5 .لسان العرب )     
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 بابـا  أمههم معىن لكل أفردوا كما مثله يهمل وال يضاع ال مما وكونه به هملعنايت بابا له أفردوا
  .)342(» ذلك وحنو واجلزاء والقسم والندبة والنداء واإلضافة والعطف كالصفة

ما أقر يف االسـتعمال   هي احلقيقةوهو مصطلح يقابل احلقيقة يف تعريفه ، وإذا كانت 
وإمنا يقع ااز ويعدل إليـه عـن    ن بضد ذلكما كا هو ااز فإن على أصل وضعه يف اللغة
فإن عدم هذه األوصـاف كانـت   . االتساع، والتوكيد، والتشبيه: احلقيقة ملعان ثالثة، وهي

  .)343(احلقيقة البتة
�m��e��d : قوله تعاىليف مثل  العامة للمجاز ويشرح علماء البالغة هذه الدالالت

f �l ]344(ثالثة املذكورة، وفيه الا جمازفيعدونه  ]75 األنبياء( :  
   .فهو أنه زاد يف أمساء اجلهات واحملال امساً، وهو الرمحة: أما االتساع  -
  .فأنه شبه الرمحة وإن مل يصح دخوهلا مبا يصح دخوله : وأما التشبيه -
فهو أنه أخرب عما ال يدرك باحلاسة؛ تعالياً باملخرب عنه، وتفخيماً له إذا صري :  التوكيدوأما  - 

  . ة ما يشاهد ويعاينمبرتل
فيه املعـاين  ] 82يوسف [   �m��n��m���l��k��jl :وكذلك قوله سبحانه  

وأما التوكيد فألنـه يف  «  :وسنقتصر على معىن التوكيد فيها كما فسره ابن جين بقوله  الثالثة
 فكأم تضمنوا ألبيهم عله السالم ،ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته اإلجابة

أي لو سـألتها  ، وهذا تناه يف تصحيح اخلرب. أنه إن سأل اجلمادات واجلبال أنبأته بصحة قوهلم
  .)345(ألنطقها اهللا بصدقنا، فكيف لو سألت من من عادته اجلواب

فوقوع التوكيد يف هذه اللغة أقوى دليل على شياع ااز فيها واشتماله عليها؛ حىت إن   
لعنايتهم به، وكونه مما ال يضاع وال يهمل مثله؛ كما أفردوا لكـل  أهل العربية أفردوا له باباً 

  .)346(ذلك معىن أمههم باباً؛ كالصفة والعطف واإلضافة والنداء والندبة والقسم واجلزاء وحنو 
وحنوها " قام زيد "  :منه قولنا عدإىل درجة أنه  وقد بالغ ابن جين يف تصوره للمجاز   

من باب  "ًذهب سعيد ذهابا"و"وجلس عمرو جلوساً" "زيد قياماً قام:"جمازا ولذلك فإن قولنا 

                                                 
342 . 451/ 2. اخلصائص )    
343 . 442/  2.  نفس املصدر)     
344 . 352 / 1 .املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر )     
345 . 447/   2 . اخلصائص)    
346 .  451/  2. نفس املصدر  )    
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[  �m��l���k��j��il: وكذلك يكون قوله سـبحانه . تأكيد ااز عنده باملصدر
  .)347(على ما مضى  من هذا الوجه جمازا ،] 164النساء 

طبيعة وبعد هذا العرض السريع للمباحث اليت خص ا البالغيون أسلوب التوكيد مبا يتالءم مع 
، إىل أن الدرس العريب احلديث قد استفاد كثريا مما تركه الدرس البالغي وأهدافه جتدر اإلشارة 

هؤالء العلماء ، خصوصا العالمة عبد القاهر اجلرجاين الذي اعتمده كثري من الدارسني احملدثني 
  .كأهم مصدر للنحو الذي يعىن بالتراكيب وربطها مبقتضى احلال 

   :التعريف  / م 
قد يفيد قصر اجلنس على شيء حتقيقا، حنو  )348(املعرف بالم العهد مبرتلة تكرار العلم    

، وإذا كان الغالب يف اخلرب أن يكون نكرة إلمتام الفائدة فإن جميئه بزيادة يف )349("زيد األمري: " 
ال  ولذلك فسر خروجه عن األصل من ناحية تعيينه ال يكـون إ .  يكون لتقريره وتأكيده  املبىن

  . )350("زيد هو الشاعر: " لغرض بالغي هو التأكيد واحلصر ، مثل 
  : التوكيد عند األصوليني : ثالثا 

لعل أهم ما حظيت به اللغة العربية من دراسة يف اجلانب املعنوي كـان مـن إجنـاز      
 األصوليني على اعتبار أن هدف دراسام للغة كان منصبا على القرآن الكرمي وسياقاته اللغوية
وغري اللغوية الستنباط أحكامه واستجالء معانيه، األمر الذي جعل حبوثهم أكثر دقة وأقـرب  

  .إلدراك احلقائق اللغوية 
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن األصوليني اعتنوا أكثر باملعاين التأسيسية للعناصر اللغوية بينما          

يف الدالالت اللفظية إمنـا هـو    األصلو: "عدوا التوكيد فرعا يف الكالم، فقد جاءت عبارم 
، بل إنه إذا احتمل الكالم التأسيس والتوكيد محل على التأسيس، وهو األصـل  )351("التأسيس

وهو أمر يتكرر يف معاجلتهم هلذا األسلوب من خالل النصوص اليت يتعرضون هلـا يف الـنص   
ت املستفادة من النصـوص  القرآين، وقد جعلوا لذلك قاعدة عامة ينطلقون منها يف فهم الدالال

                                                 
347 . 456/ 2.  نفس املصدر)    
348 . 1065ص. الكليات )    
349 منشورات حممد علي  .خليل إبراهيم خليل: ت.  عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاحاء الدين السبكي، )  

. 61/ 1.  2001.  1ط .دار الكتب العلمية . بيضون  
350 . 364/ 1. وها وصرفها احمليط يف أصوات العربية وحن)    
351 دار الكتب . منشورات حممد علي بيضون. الشيخ إبراهيم العجوز : ت.  اإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي ، )  

. 472/  2 . بريوت ، لبنان دون ط. العلمية   
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؛ تعـني علـى   بينهمادار اللفظ ويفسرون ذلك بأنه إذا ) كيدأالتأسيس أَوىل من الت (القرآنية 
  . )352( »وهو أوىل لعظم فائدته  «: ، وذلك كقول اآلمدي يسستأْال

أصوهلم اللغوية اليت تبحث يف اللغة انطالقا من تأديتـها  ولعل ذلك يعود إىل أصل من 
التأسيس وتعريف ما ليس معروفا لنا، وفائدة التأسيس أصـل،   اانت فائد، فكبليغيةللمعاين الت

، وهذا ال يعين إمهـاهلم ألسـلوب   )353( " التأكيد تبع، فكان محله على التأسيس أوىل وفائدة
وإن كان هلم بعض اخلصوصـية يف  ، الذي تعددت أشكاله ومواضعه يف القرآن الكرمي التوكيد

  :فيما يلي من مباحث هلم  التناول كما سنعرضه
  :مباحث التوكيد عند األصوليني  من

لقد تناول األصوليون التوكيد ودالالته يف النص القرآن يف ضوء املعىن وما تنصرف إليه   
التراكيب من دالالت سياقية، وذلك مبا يتوافق وورود هذه التراكيب يف القرآن الكرمي، وغالبا 

رس النحوي يف حبث قضاياه اللغوية، غري أنه ينفرد بـبعض  ما يشترك الدرس األصويل مع الد
اآلراء اخلاصة عنه وإن شاركه يف بعض منها، وقد القت قضايا التوكيد نفس االهتمـام، وإن  
عوجلت وفق املنهج اللغوي األصويل الذي خيضع الظاهرة اللغوية ملا يتناسب مع النص القرآين 

  .داللة يف سياقه األكرب ومنطقه اخلاص تركيبا و
وأول ما يطالعنا من آراء خاصة بالفكر اللغوي األصويل هو معاجلتهم لوجود التوكيد   

أصال يف لسان العرب ويف القرآن الكرمي ، فقد عوجلت القضية انطالقا من املعىن الذي يؤكـد  
وجوده يف اللغة ومن كونه ارتبط بااز وهو أمر فيه نقاش وخالف بني العلمـاء وميكننـا أن   

  : )354(لط الضوء على أهم ما عاجله علماء األصول حول هذا األسلوب يف املسائل التالية نس
بـل   ،ليس فيهما تأكيد وال يف اللغة وهناك من قال ،مهور على وقوعه يف القرآن والسنةاجل -

واعترض امللحدون على القرآن والسنة مبا فيهمـا مـن    ،األوليفيد معىن زائدا على  أنالبد 
 ،اللفظ واستيفاء املعىن إجيازمن حق البالغة يف النظم أن نه ال فائدة يف ذكرها وأو ،التأكيدات

وهلـذا   ،املراد بغري تأكيد تأديةجيئ لقصور النفس عن  إمناوظنوا انه  ،اإلعادةخري من  فاإلفادة
ن القرآن نزل علـى  أغلب علماء األصول بالقول إ وهو رأي يدفعه ،نكروا وقوعه يف القرآنأ

                                                 
352 . 400/. 2نفس املصدر )    
353 . 22/  3 . حكام لآلمديإلا)    
. 237 /  2 .يف علوم القرآن الربهان )  354  
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ـ  ،لوال وجوده مل يكن لتسميته تأكيدا فائدةو ويف لسام التأكيد والتكرار  ،القوملسان  ن إف
  . ملسمى معلوم ال فائدة فيه بل فوائد كثرية إالاالسم ال يوضع 

ذهب و ،األولاملذكور  أفادهما  إالاز ألنه ال يفيد جم أنهوزعم قوم  ،حيث وقع فهو حقيقة -
عجل "حنو  األولتأكيد جمازا فيقال له إذا كان  التأكيد بلفظ مسى ال من"بعضهم إىل القول بأن 

وإذا بطل محل  ،ما يف لفظ واحدأل األوليكون الثاين جمازا جاز يف  أنن جاز إوحنوه ف "عجل
  . " األولقبل  ألنهعلى ااز بطل محل الثاين عليه  األول

   .محله على مدة حمددة عند تعذر إالفال حيمل اللفظ على التأكيد  األصلنه خالف أ -

وتعرض األصوليون ألسلوب التوكيد مبعناه الواسع من خالل النصوص الـيت يتعلـق     
احلكم فيها به، خصوصا إذا تعلق األمر بورود اللفظ داال على التوكيد داللة صرحية، ومحله على 

لخرب إال فال يصلح نفس اخلرب مرجحا ل «: غريه ال يصح لغويا أو عقليا، كما يقول السرخسي
باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة أو ميني فهما للتوكيد، أال ترى أن كلمات اللعان شرع فيها 

  .)355( » لفظ الشهادة واليمني للتوكيد، وزيادة العدد أيضا للتوكيد

   :داللة املنطوق واملفهوم  -1
 لعلّ أهم مصطلحني يقف عليهما الباحث يف الدرس اللغوي عنـد األصـوليني مهـا   

ما دلّ عليه اللفظ يف حملّ النطق، أي يكـون  « املنطوق، واملفهوم، ويعنون باألول : مصطلحا 
 –وهو األهم عنـدنا هنـا    –، كما يعنون بالثاين )356(»حكما للمذكور وحاالً من أحواله 

خالف األول، أي ما دلّ عليه اللفظ ال يف حملّ النطق، بأن يكون حكما بغري املذكور وحـاالً  
أحدمها، مفهوم املوافقـة، وثانيهمـا، مفهـوم    : أحواله، وهو ينقسم عندهم إىل قسمني  من

  . )357(املخالفة، ألنّ حكم غري املذكور إما موافق حلكم املذكور نفيا أو إثباتا، أو ال
عند حديثهم عـن   -ومما له عالقة بداللة التوكيد يف هذا الباب ما يذكره األصوليون 

من أنّ فائـدة   - غريه دون بالذكر النطق حمل ختصيص فائدة إىل النظرب السكوت حمل يف احلكم فهم
التخصيص بالذكر يف مفهوم املوافقة إنما هو تأكيد مثل حكم املنطوق يف حملّ املسكوت عنه، 

                                                 
355 . 334/  1 .ط دون .بريوت ، لبنان. دار املعرفة . أبو الوفا األفغاين : ت  . أصول السرخسيالسرخسي ، )    
356 . منشورات حممد علي بيضون ، دار الكتب العلميـة .  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولالشوكاين ، )  

.  266ص  .دون ط . بريوت ، لبنان   
357 . 3/474. الفنون كشاف اصطالحات )    



 114 

وفائدة التخصيص بالذكر يف مفهوم املخالفة إنما هو نفي مثل حكم املنطوق يف حملّ السكوت، 
 يعلم من جمرد ختصيص حملّ النطق بالذكر، دون نظر عقلـي يتحقّـق بـه أنّ    وأنّ ذلك مما ال

وال يكون ذلك إال بالنظر إىل حكمة احلكم املنطوق به، فـإنْ  . التخصيص للتأكيد أو النفي 
عرف حتقّقها يف احملل املسكوت عنه، وأنها أوىل باقتضائها احلكم فيه من احلكم يف حملّ النطق، 

ة التخصيص التوكيد، وأنّ املفهوم مفهوم املوافقة، وإن مل تعلم حكمـة احلكـم   علم أنّ فائد
املنطوق به، أو علمت غري أنها مل تكن متحقّقة يف حملّ السكوت، أو كانت متحقّقة فيه لكنها 
ليست أوىل باقتضاء احلكم فيه، علم أنّ فائدة التخصيص إنما هي النفي، وأنّ املفهوم مفهـوم  

  .  )358(املخالفة
  :الزيادة يف القرآن  -2

قضية الزيادة يف القرآن الكرمي شأم يف ذلك شأن النحاة ، غـري   نلقد عاجل األصوليو  
عن دالالا يف النص ، وإمنا نظروا  سيصرفهمأم مل يلتفتوا إىل مسألة العمل النحوي مما كان 

يدها، ومن مث انقسم علماء األصول معنوي فريد القول بالزيادة أو يؤإىل قضية الزيادة من منطلق 
يف نظرم لقضية الزيادة يف القرآن الكرمي إىل قسمني، ولكل قسم خترجيه املنهجي للرأي الذي 

  :  )359(يقول به وذلك على النحو التايل
 "قسم يرى أن كالم اهللا مما ال يصح القول عنه إن فيه لفظا زائدا، فجاءت عبارم يف ذلك   -

اللغة ال جيـوز   عإن واضف ل،بتأويلّا فيه زائد إ: ال جيوز أن يقال ذلك أنه و " رآنقالال زائد يف 
 مثل :زائدةعن بعض احلروف إا قول العلماء أما ،  ةدعليه العبث، فليس فيها لفظ زائد ال لفائ

ـ : ا أي فهذوحنوها، فمرادهم أنَّ الكالم ال خيتل معناه حب" الباء" زائدة و"ما " ه ال تتوقف داللت
ة فيه أصال ، فإن ذلك ال جيوز من واضع ئدي على ذكر ذلك الزائد ال أنه ال فالعلى معناه اَألص

  .اللغة فضال عن كالم احلكيم
، وإن يربط طبيعة النص القرآين باللغة العربية اليت نزل ا ومن مث يقر بالزيادة الثاين قسم الو -

البن اخلشاب  قوالًفقد ذكر صاحب البحر احمليط خمتلفة أمهها التوكيد ، كان حيملها على معان 
إىل جواز إطالق الزائد يف القرآن نظرا إىل أَنه نزل بلسان  واهبذن يكثراأل مفاده أنّ يف املعتمد 

ـ كثري ، وَألن الزيادة  مالقوم وبِمتعارفهم ، وهو يف كالمه إزاء احلـذف هـذا لالختصـار    ب

                                                 
358 . 69/  3 .  لآلمدي حكامإلا)    
 359 . وزارة األوقاف والشؤون الدينية . الشيخ عبد القادر عبد اهللا العاين: ت.  يف أصول الفقهالبحر احمليط الزركشي ، ) 

. 97/  2 . . 1992.  2ط. الكويت   
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خالف بينهم أن يف الترتيـل حمـذوفات جـاءت    وال  ،وطئةتوالتخفيف ، وذلك للتوكيد وال
  .)360(لالختصار ملعان رائقة ، فكذلك تقول يف الزيادة 

ولعل ما يلفت االنتباه يف هذا اخلصوص هو ما ذهب إليه بعض األصوليني عندما نظر             
ن مث نفهم منه على أا دالة على التوكيد مما جيعل املفهومني مترادفني ، وم ،الكالميف إىل الزيادة 

 مجيع« : أن القول مبصطلح الزائد يف القرآن الكرمي يقصد به التوكيد ، ولذلك جاءت عبارم 
يصدر عن غفلة وإمنا أن ذلك مل   ألن الزيادة يف الكالم تقتضي زائد ففائدته التوكيدما قيل فيه 

  . )361(»صدر عن قصد وتأمل وذلك من فوائد التوكيد اللفظي 
نفي أن حبسب املعىن الذي جاءت يف الكالم ألجله تفسريهم للزيادة  إننا نفهم منوهكذا ف      

عند هؤالء إذا كانت باملعىن اللغوي الذي يفهم منه أنه ميكن االستغناء عنها دون تغري يف الزيادة 
إدراك ذلك أن  املعىن، وهم ذا يتفقون مجيعا على املعاين اليت تأيت األلفاظ اليت تتصف بالزيادة ا

العالقات املعنوية املستفادة من النص القرآين تقضي بتفسري هذه األلفاظ اليت تسمى زائدة  بكوا 
«  ،ابن درسـتويه وممن كان يرى هذا  . ومعان ختصها فال يقضى عليها بالزيادة جاءت لفوائد

ـ قوي يـق  وال تحقالالتحقيق أنه إن أراد القائل بالزيادة إثبات معىن ال حاجة إليه فهذا باطل و   هل
قصـد  ف حبسـب امل تلاجة إىل األشياء قد ختاحل ن إلينا به حاجة لكنأ ه عبث فتعنينأَحد ، أل

يـه ،  لالء زيادة كاحلاجة إىل اللفظ الذي رأوها مزيدة عؤة إىل اللفظ الذي عد هاجفليست احل
ـ دونه كالما وادة فلم يكن الكالم ائنا ومنهم إن اختلّ اختلفت به الفم ا باالتفاقذَألنّ ه ذي ل

ريـة فائـدة   ثزه أكيما مي ىه ، واجلملة مقتصرا ا علونمسوه زائدا إن اختلّ به كانت الفائدة د
  .)362( » وأقرب ، وعلى هذا يرتفع اخلالف

  :احلقيقة وااز يف القرآن  - 3

يف  عناية بظاهرة اازون من األصولي ما أوالهنقف عليه عند اإلطالع على إن أول ما     
ال تبتعد كثريا عما ناقشوه يف قضية الزيادة والبداية كانت يف مناقشة وجـوده أو  القرآن الكرمي 

، مما جعل اإلقرار به أو نفيه مها الطريقان الرئيسيان ملعاجلة هـذه  عدم وجوده يف القرآن الكرمي 
 القرآن ، فقـد  من أنكر ااز يفأن  يعتربون أن بعضهم  ، ويف هذا الصدد جندالظاهرة اللغوية

                                                 
360 . 460 -  459/  1 . يف أصول الفقه البحر احمليط )    
361 . 459/  1 . يف أصول الفقهيط  البحر احمل)    
362 . 460/  1 .  نفس املصدر)    
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جمازا وحقيقة والقرآن نـزل   يف اللسان العريبالقرآن نزل بلسان غري عريب ؛ ألن  ذهب إىل أن
فقد نازع يف اللفظ مـع تسـليم    ؛ألنه جماز واستعارة على لغتهم ومن نازع يف إعطاء التسمية 

بوجود آن الكرمي يف القرعلى وجود ااز استدلوا بعض األصوليني  إن، مث )363(املعىن املطلوب 
لو وجب خلو القرآن من ااز لوجب "ذلك أنه باإلضافة إىل جانبه اجلمايل يف اللغةفيه، التوكيد 

احتج من منـع  بينما .)364(" خلوه من التوكيد وتثنية القصص واإلشارات إىل الشيء دون النص
يبعـدان عـن    -سلملى اهللا عليه وص -ن ااز كذب واهللا تعاىل ورسوله أ ذهب إىلااز بأن 

ويرد على هذا الرأي الغزايل بكون كلمة ااز هي من املشترك، فقد يطلق على .)365(. الكذب
وهو ما ينكر يف القرآن، وقد يطلق لفـظ   -والقرآن مرته عن ذلك -الباطل الذي ال حقيقة له 

 إن الدليل ، مث)366(ااز أيضا على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه وهذا ال ينكر يف القرآن 
على وجود ااز يف القرآن وجود أشكال التوكيد، و ألنه كثريا ما يؤتى به لرفع التجـوز يف  

 ":، فإذا قلتبالنسبة إىل الفاعليكون بالنفس والعني كون التوكيد يرفع التجوز إنما الكالم، و
أمـا التأكيـد    .ين انتفى الثّا "نفسه ":احتمل جميئه بنفسه وجميء جيشه، فإذا قلت  "جاء زيد

النسـاء  [  �m��l���k��j��il: ، وحنو قوله تعـاىل "ضربت ضربا حنو  : "املصدر ب
، "قـام زيـد قيامـا    :" تلا قإنما يرفع التجوز عن الفعل نفسه ال عن الفاعل فإذف ،] 164
لفعل، ا أكد اإمن يف اآليةردت تأكيد الفاعل أتيت بالنفس، وأ ، فإن"قام زيد قام زيد" :فاألصل

  .)367( ))وكلم اهللا نفسه موسى: ((ولو قصد تأكيد الفاعل لقال

وبأمساء التوكيـد خـالف    عنها أيضا أن احلقيقة تؤكد باملصدر من الفروق املغفول و    
قالت الشـمس  " وال " أراد اجلدار إرادة" :  فال يقولون، فإنه ال يؤكد بشيء من ذلك، ااز
�m: وهلذا كان قوله تعاىل ألنه على طريقة أهل اللغة؛  رعوكذلك ورود الكالم يف الش،  "قوال

À¿��¾���½��¼��»������º��¹��¸���¶l ] كما  -حقيقة على معىن التكوين ] 40النحل

                                                 
363 . 183/  2. نفس املصدر)   
364 . 183/  2. يف أصول الفقه البحر احمليط )    
365 . 2004. 1ط. دار الكتب العلمية، بريوت . حممد حممد تامر : ت.  اإلحكام يف أصول األحكامابن حزم ، )    

. 1 /522  .  
366 . دار األرقم بن أيب األرقم . الشيخ إبراهيم حممد رمضان : ت.  املستصفى من علم األصولزايل، أبو حامد الغ)  

.308-307 /1.  دون ط. بريوت، لبنان   
367 . 121/  2 . يف أصول الفقهالبحر احمليط )    
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  �m��l���k��j��il:  وكذلك قوله تعاىل، من حيث أكده باملصدر – يقوله املعتزلة
وعليه  .)368(فسه ال كالما قام بغريه يفيد احلقيقة وأنه أمسعه كالمه وكلمه بن ] 164النساء  [

ـ علوجيفإن علماء األصول عندما جيدون صيغة توكيدية يف النص القرآين ختتص بقضية معينة   ا
فهم األحكام والنصوص الشـرعية  دليال على إرادة احلقيقة وهو األمر الذي يستفيدون منه يف 

خبالف النفس والعني كما سـبق وأن   - زأنّ التأكيد باملصدر إنما يرفع التجو ومبا .وتطبيقها 
فيـه حجـة    فقد فهموا منه يف اآلية السابقة أنه ليسعن احلديث ال عن احملدث عنه   -رأينا 

  .وإمنا نفي ااز عن احلدث يف ذاته وأنه كان تكليما . )369(تكليمه بنفسه 

تعـرض  ولذلك جندهم حيللون فكرة الزيادة يف ضوء ااز كثريا، خصوصـا عنـد ال      
للحروف الزائدة اليت يؤتى ا لغرض معنوي كما هو معلوم وغالبا ما يكون التوكيد وهو أمر 
يتفق فيه العلماء على اختالف ختصصام اللغوية والفقهية، ومن ذلك ما جاء يف البحر احملـيط  

حرف الْإذ  ]11الشورى [  ��mS��������R��Q lمن حتليل لداللة الكاف يف قوله تعاىل 
 وإمنا يوصف بذلك، ال يوصف بأنه حقيقة وال جماز وما ال يفيد بنفسه ، احد ال يفيد بنفسهالو

ال .)370( ومن مث تعد اجلملـة جمـازا  ، إال بانضمامها إىل املثل والكاف ال تفيد، الكالم املفيد
  .الكاف وحدها 

  :  وأسبابه أقسام التأكيد  -4

 - احلال عند النحـاة هو كما  - ويلفظي ومعن األصوليون التوكيد إىل قسمنييقسم     
ولكل منهما أسباب تستدعي وجوده يف الكالم وهو تفصيل سياقي ينفرد به البحث النحـوي   
عند األصوليني، وال يعين ذلك أن النحاة والبالغيني مل ينتبهوا له ولكن طبيعة البحث عند كـل  

ان لدراسة التوكيـد  ختصص صرفت أصحاا إىل جانب من اللغة عمقت فيه حبثها، وهكذا ك
عند علماء األصول خصوصية املنهج األصويل يف البحث اللغوي رغم نقاط التشابه الكثرية بينهم 
وبني علماء النحو والبالغة فقد كان األصوليون يف دراستهم للتوكيد حيتاطون أللفاظه وأشكاله 

ضع فيهـا معـىن   و اكما يوسعون دائرته مب وهم بذلك يردون بعضا مما يعد توكيدا عند النحاة
التوكيد على غري الصناعة ولذلك يبدءون يف سرد أنواعه بالقول إنه صناعي يتعلق باصـطالح  
                                                 
368 . 240/  2 . نفس املصدر)    
369 . 240/  2 .يف أصول الفقهالبحر احمليط )    
370 . 208/  2. نفس املصدر )    
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ومعنوي وأقسامه ] ال يقصدون به أحد القسمني اللفظي واملعنوي كما هو عند النحاة [ النحاة 
  . كثرية

) املعنوي ( ليه توضيح هذه األقسام كما عرف يف الصناعة، أما ما أطلقوا ع يلي وفيما 
  : )371(وذلك لتعدد صوره اللغوية واملعنوية  املختلفة فسنورده يف مباحثه

وهو تارة بإعادة اللفظ وتـارة  ، أو لالعتناء، أو لعدم النسيان جييء خلوف النسيان : اللفظي -
   :وينبغي فيه شيئان. ويكون يف املفردات واملركبات يقوى مبرادفه،

   .ال الكالم إىل فهم السامع إن فرض ذهول أو غفلة الحتياط بإيصا:  أحدمها -

و هو ما ميثله النحويون  إيضاح القصد إىل الكالم واإلشعار بأنّ لسانه مل يسبق إليه:  والثاين -
تأكيدا لفظيا  )صفا صفا(وجعلهم  ] 21الفجر [ �m��¹���¸��¶��µ��´����³l:  بقوله تعاىل

وكذلك ، واملراد صفا بعد صف ودكا بعد دك ، سيسبل هو تأ فإنه ليس بتأكيد قطعا مردود،
  .ألفاظه فكل منها بناء على حدته 

وهو إما أن خيتص باملفرد كالنفس والعني ومجعاء وكتعاء، أو بـاالثنني ككـال    : واملعنوي -
  . أو باجلمع ككل وأمجعني، وكلتا

ثالث مرات يعين ال يزيد على  إذا وقع بالتكرار اتفق العلماء على أن التأكيدقد وهذا، 
 �m��º���¹��¸l:  وأما قوله تعاىل يف املرسالت، التأكيد مبرتني وإال ففي احلقيقة، باألصل

�m :وكذلك قوله ، أي ذا فال جيتمعان على معىن واحد فال تأكيد(372) ] 15 املرسالت[ 

����}��|��{��zl  ] كما جاء يف  وهو ما يقول به السبكي، )373(وحنوه ]13الرمحن
قـال   ،مل تتجاوز العرب يف تأكيد األفعال ثالثا كما فعلوا يف تأكيد األمساء «  : احمليط  البحر
وأمهل ورويد  مهل ": فلم يزد على ثالثة، ]  17الطارق[  �m�����m��l���k��jl:  تعاىل

                                                 
371 . 118/  2 .نفس املصدر )   
372 كررت هذه اآلية يف نفس السورة )    – 40  – 37 – 34 – 28- 24 -19: ( يات يف اآل ، وذلكعشر مرات  

54 –47  - 49  (  
373 . 120/  2 . يف أصول الفقهالبحر احمليط )    
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الفعل مـع   ال تكاد يكررون أن العرب صحة هذا ومما يدل على .)374(»، وكلها ملعىن واحد "
ومـع   مع اخلفيفة مرتني كالتلفظ به أربع مـرات،  ألن تكريره ون خفيفة وال ثقيلةتوكيده بالن

  .)375( كالتلفظ به ست مرات الثقيلة

   : الفرق بني الترادف والتوكيد واإلتباع  - 5
كما سبق أن عرفنـاه عنـد   - ايها إتباعا وتوكيدوو را أعلى وز ةوهو أن تتبع الكلمة الكلم

   :)376(بالتوكيد والترادف وذلك على النحو التايل وقد شبه  -النحاة يف بابه
بل شـرط  ، من حيث أا تفيد تقوية األول غري أن التابع وحده ال يفيد أمساء التوكيد يشبه -

  .عليه  تقدم املتبوع إفادته
وهـذا   ،وقد قيل إما مترادفان ،  من حيث إما امسان ملسمى واحد يشبه أمساء املترادف -

وإذا ، صوليون بالقول أن التابع ال يدل على ما يدل عليه املتبوع إال بتبعية األول الرأي يرده األ
فإن كل واحد منهما يدل على ما يـدل  ، املترادف خبالف .ال يدل على شيء أصال قطع عنه

  .عليه اآلخر وحده 
عن الفكر اللغوي والنحوي يف  لالبحث األصويل يف قضية اإلتباع مل يستق وهكذا فإن    

وغريهم ، ومن مث  وابن مالك القضية وراح أغلب األصوليني يستشهدون بكالم ابن فارس هذه
وإن رد األصوليون بعض القضايا اليت يلمح فيهـا   حيانكانت النتائج متقاربة يف كثري من األ

التمحل يف التخريج أو عدم تطبيقها يف كل املواضع و ال عجب يف ذلك فإن املادة األساسـية  
ون مع اختالف التخصصات هي اللغة العربية كما أن سبب االختالف يعود دائما اليت يتدارس

إىل أن الكفاءة التفسريية ختتلف باختالف املناهج واملنطلقات، وها هو الزركشي ينقل لنا مـا  
وكـل توكيـد   ،  وإن كان كل إتباع توكيدا« : قاله اللغويون يف الفرق بني اإلتباع والتوكيد

، وأجاز أكثرهم الفرق، واحدا فمنهم من جعلهما، اختلفوا فيهما ةألن أهل اللغ ،إتباعا يف املعىن
، "شـيطان ليطـان  "و "عطشان نطشـان ":  حنو قوهلم ما ال يدخل عليه الواو فجعلوا اإلتباع

أخذ يف كـل حسـن وسـن    " و"لٍّ هو يف حلٍّ وب":  حنو قوهلم والتوكيد ما دخل عليه الواو
خالفوا أغلب اللغويني يف سبب االختالف بني التوكيد واإلتباع  قد  األصوليني إال أن . )377(»"

                                                 
374 . 120/ 2. نفس املصدر : انظر )    
375 . 120/  2 .نفس املصدر  )   
376 . 114/  2 . يف أصول الفقهيط  البحر احمل)    
377 . 115/ 2 .نفس املصدر  )   
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وذلك أم جعلـوا   -يكونا مترادفني  اليت متنع أنجميء الواو  الذي جعله أغلب اللغويني يف -
، مبعىن وجاز إفراده والتوكيد ما اختص، اإلتباع ما ال خيتص مبعىن ميكن إفراده  الفرق بسبب أن
: مت يقولون يف الدعاء على اإلنسـان   فهو عندهم إتباع " هذا جائع فائع":  ويدل هلذا قوهلم

وهو مع ذلك إتباع  إذ كان حماال أن تكون الكلمة مرة إتباعا  فيدخلون الواو  "جوعا وبوعا"
   . )378( ومرة غري إتباع ومن مث يتضح أن االعتبار ليس بالواو

التابع شرطه أن يكون على زنـة  بينهما من ناحية الصيغة، وذلك بأن ق رمن فهناك و    
والتابع يف اللفظ، فمخالف هلما فإنه ال بد «  :اآلمدي يف ذلك  يقول املتبوع خبالف التوكيد،

شـيطان  "و "حس بسـن ": وأن يكون على وزن املتبوع، وأنه قد ال يفيد معىن أصال، كقوهلم
فـإن   يفيد التقوية، أن التابع -يرى الزركشي -يف هذا الرأي كما  التحقيقو .)379(» "ليطان

إال أن   ألنه أيضا إمنـا يفيـد التقويـة،   ، وهذا وإن كان جيعله كالتوكيد. العرب مل تضعه عبثا
نفس السـياق   يفو )380(اازالتأكيد يزيد داللة سياقية أخرى إذ يفيد مع التقوية نفي احتمال 

إم التطابق يف املعىن فميكن مالحظة تركيز البحث األصويل على بيان الفروق بني ما قد يظن به 
املؤكد، وهو اللفظ األول أن املؤكد يقوي  : أيضا أكيدتبني الترادف وال هناك فرقا أن قد بينوا 
،  خبالف الترادف فإن كل واحد منهما يدل على املعـىن مبجـرده  " جاء زيد نفسه: "  كقولنا

  .والتأكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر مستقل  ليخرج التابع 

  :  و النهي باب األمر -6

و من بني القضايا اليت يظهر للدارس من خالهلا خصوصية البحث األصويل يف تنـاول      
أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي ما يتعرضون له عند دراستهم ألسلوب األمر، و ذلك عندما 

ني علـى  إذ اختلف مجهور األصولي"صل ركعتني صل ركعتني : " يتعاقب أمران  مبتماثلني حنو 
املعىن يف ذلك هل يكون الثاين للتأكيد؛ فيكون املطلوب الفعل مرة واحدة، أو أنه للتأسيس ومن 

  .)381(مث يفهم منه أن املطلوب الفعل مكررا 

                                                 
378 . 115/ 2 . يف أصول الفقهالبحر احمليط )    
379 . 25 – 24/  1.حكام لآلمدي اإل)    
380 . 115/  2. يف أصول الفقه البحر احمليط  )    
381 . 163ص . إرشاد الفحول   )   



 121 

هذا، ومن بني ما جاء يف سياق تفريقهم بني األمر والنهي،  قوهلم إن تكـرار النـهي       
                       . ) 382(د الوجهنييقتضي التأكيد خبالف تكرار األمر وذلك على أح

�m��T��S�����R��Q :من األمثلة اليت تتحقق فيها مثل هذه الصياغة للنهي قوله تعـاىل   

��W��V��U��YX��Zl  ]واألمر بالكتابة بعد النهي عن األداء منها  ] 282 البقرة
 -على األصح  -صرحياً  على األول للتأكيد، واحتيج إليه ألن النهي عن الشيء ليس أمراً بضده

فأكده بذكره صرحياً اعتناءاً بشأن الكتابة، ومن هذا ذهب بعضهم إىل أن األمر للوجوب ومن 
فال تأكيد وإمنا هو أمر بالكتابة  فروض الكفاية ولكن األمر ملا كان لنا ال علينا صرف عن ذلك
ألن النهي عن االمتنـاع عـن   املقيدة بعد النهي عن االمتناع عن املطلقة وهذا ال يفيد التأكيد 

املطلق ال يدل على األمر باملقيد ليكون ذكره بعده تأكيداً، وادعاه بعضـهم ألنـه إذا كـان    
االمتناع عن مطلق الكتابة منهياً فألن يكون االمتناع عن الكتابة الشرعية منهياً بطريق األوىل، 

بالكتابـة الشـرعية صـرحياً     والنهي عن االمتناع عن الكتابة الشرعية أمر ا فيكون األمـر 
  . )383(للتوكيد

  :داللة بعض األدوات على التوكيد وارتباطها بالسياق  -7

  :الزائدة ) ال ( -أ 

]  12األعـراف [��mG��F��E���D��C��B l:  ومن مواضع عدها زائدة قوله تعاىل
أكيد ا قصد تياد زيفوقد اشترط بعضهم  ]29 احلديد[ �m¶�������µ���´�������¸l: وقوله

بـدليل  �����m��E���D��C��Bl:  ياق الكالم، كما يف قوله تعاىلس ىن النفي الّذي انطوى عليهعم
للنفي املعنوي الذي ا توكيد  أينعي .]75 ص[   �m��²��±��°��¯l : قوله تعاىل حذفها يف

منفـي يف   ىن إذا توجه عليه فعلعالكالم املوجب امل يف تزادولذلك قالوا إا  "منعك " تضمنه 
فيه أن يقـول اسـتقر    �m�����µ���´l مثل هذا املعىن يف مثل قوله  ويطالب بإبراز، )384( ىنعامل

                                                 
382 . 456/  2. يف أصول الفقه البحر احمليط  )    
383 . 366/  3. ح املعاين رو)    
384 . 298/ 2. يف أصول الفقه البحر احمليط )    
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، فهم اآلن )385(ألنه إذا كان القصد إكرام املؤمن ليعلم الكفار هوام؛ الكالم أيضا مبعىن النفي
أمـا   هنا للنفي،" ال"غري عاملني وام  فقد تضمن سياق اخلطاب اإلشعار بانتفاء العلم عنهم و

��m األوىل يف قوله � � � �µ�� �´l فزائدة باالتفاق هي من األمور املتفق عليها لغويا كما جاءت عند و
 m بن جـبري  وقراءة سعيد lليعلَم أَهلُ الْكتابِ  mسيبويه نصا،  ومما يؤيدها قراءة ابن عباس 

اعتربمها العلماء تفسريا لزيادة الالم يف هذه اآلية، أما  انن الْقراءتاهاتف lلَأَنْ يعلَم أَهلُ الْكتابِ 
قد زيدت توكيدا للنفي املوجود مبا توجه ف ] 29 احلديد [  �m��¹��ºl:  يف قوله تعاىلِ" ال"

  .)386(عليه العلم 
   :)لن( -ب 

كوك شستعمل يف املا تفإنه" لن " ه خبالف وليف املظنون حص ستعملت )ال(إذا كانت  و    
واملشـكوك   )لن(ـوالعرب تنفي املظنون ب. )387(  آكد )لن (ـي بف، ومن مثّ كان الن هولحص

وقد  )388( عبارة عن الزمن الطويل ال عن الذي ال ينقطع ن التأبيدأن صرح بهناك مو ،)ال(ـب
يستفاد من دليـل آخـر    والتأبيد ،رد النفي أافهذا يدل على  )لن(دون  )ال(استعملت فيه 

)389(.  

  : ماأي -ج   

هـذه  ) ما(جيعل هذه األداة املركبة دالة على التوكيد ألن   )ما(بـ" أي "  إن اتصال
املتصلة ا للعموم " ما " يف باب التأويل أنّ " الربهان " يف  الزركشيوزعم  ،تؤكد أداة الشرط

" يف  الشرطية، وقد قارب الغـزايل " ما " ، فاعتقد أا)) أنكحت نفسها أميا امرأة ((: يف حنو 

                                                 
385 }��|��{��~������¡��¢��£��¤�������¥���m :مبا يفهم من السياق اآلية السابقة، وهي قوله تعاىل )  

®���������¬���«��ª��©���¨��§��¦¯�����²�����±��°l  ] 28احلديد [  
386 . 299 /2. البحر احمليط يف أصول الفقه )    
387 .  299/  2 .نفس املصدر  )   
388 . 237 /  4 .يف علوم القرآن  الربهان)    
389 .  260/  2 . يف علوم القرآن لربهانا)    
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 ، لكن الصوابه اإلمام إىل الصوابأقرب مما قال هناك فجعلها مؤكدة للعموم، هو" املستصفى 
  ���.)390( كأنه كرر اللفظ الشرط، وهو عند النحويني من التوكيد اللفظي اةأا توكيد ألد

  :إمنا -د 

وا بعض وما إذا كانت دالة على احلصر، ومن مث ناقش) إمنا(األصوليون يف داللة  اختلف    
إمنا الشـفعة فيمـا مل    (( : -صلى اهللا عليه وسلم -كقوله  املواضع اليت جاء احلكم مقيدا ا

هل يـدل علـى    و ))وإمنا الربا يف النسيئة ،وإمنا الوالء ملن أعتق ،بالنيات األعمالوإمنا  ،يقسم
وذهـب  .أكيدمع احتماله للتيف احلصر  مجاعة من الفقهاء إىل أنه ظاهرفذهب  احلصر أو ال ؟ 

، وال داللة له علـى  اإلثباتأصحاب أيب حنيفة ومجاعة ممن أنكر دليل اخلطاب إىل أنه لتأكيد 
مـا الربـا يف   إن(( : قد ترد وال حصر كقوله) إمنا(كلمة  ألنوذلك .)391(احلصر وهو املختار

واملراد ا على حترمي ربا الفضل،وقد ترد  اإلمجاعوهو غري منحصر يف النسيئة النعقاد  ))النسيئة
وعند ذلك فيجب اعتقاد كوـا   ] 110الكهف [ �m��Ú������Ù��Ø������×l: احلصر كقوله تعاىل

 نفيا للتجوز واالشتراك، للمبتدأحقيقة يف القدر املشترك بني الصورتني، وهو تأكيد إثبات اخلرب 
دها يف غري لو كانت للحصر لكان ورو) ماإن(ن كلمة ، وألاألصلعن اللفظ لكونه على خالف 

ولو مل تكن للحصر، لكان فهم احلصر يف صورة احلصر : فإن قيلاألصل، احلصر على خالف 
قلنا إمنا يكون فهم ذلك من غري دليل أن لو كان دليـل   -األصلوهو خالف  -من غري دليل

  .)392( وليس كذلك) إمنا(احلصر منحصرا يف كلمة 

  :تأكيد العموم واخلصوص  -8

وإن كانت نظـرة   ،بالتوكيد املعنوي شأم يف ذلك شأن النحاة لقد اعتىن األصوليون
 ، خبصوصية التركيب الدال على صيغة املؤكد علماء األصول قد ارتبطت جبانب استعمايل يرتبط

متخذين ممـا  ، بني تأكيد العموم واخلصوص يف أصل الوضععنايتهم بالتفريق  ومن مث انصبت 
عـدم اسـتعماهلم    و "رأيت زيدا عينه نفسه :"صوصيف اخلجرى على ألسنة العرب من قوهلم 

                                                 
390 . 353 /2  .يف أصول الفقه البحر احمليط)    
391 . 325/ 2. والبحر احمليط يف أصول الفقه )    
392 . 92/  3.  حكام لآلمدياإل)    
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استعماهلم وعدم  "رأيت الرجال كلهم أمجعني" : يف العموموهلم وق "رأيت زيدا كلهم أمجعني"
واختالف التأكيد يدل على اختالف املؤكد ألن التأكيد  "لرجال عينه نفسهارأيت  : "لتركيب 

كل (وقش عند النحاة يف توكيد ما يتجزأ بـوهو ما سبق أن رأيناه قد ن ، )393( مطابق للمؤكد
  .وامتناع ذلك فيما ال يتجزأ ) وأمجع

التأكيـد مطـابق    اختالف ألفاظ التوكيد ألنعندهم ومما يدل على اختالف املؤكد 
كلـهم  (يصح إن لـو كـان    إمناو الواحد والعموم،العرب فرقت بني تأكيد كما أن .للمؤكد
بل هو تأكيد للفظ الذي جيوز أن يراد به العموم وغري  تأكيدا للعموم، وليس كذلك، )أمجعون
العامة  باألمورلو مل يكن للعموم صيغة تدل عليه، لكان التكليف  ": قوهلمومن مث فإن  .العموم

يكـون  يف كونـه    - كما جاء يف اإلحكام -وهذا إمنا يكون الرد عليه ."تكليفا مبا ال يطاق
تدل عليه  ، وال يلزم من عدم صيغةتعميم، وليس كذلكلو مل يكن مث ما يدل على ال ذكذلك، إ

لـو كـان   و .)394(التكليف باحملال مع وجود صيغة تدل عليه مع القرينة  ،بوضعها دون قرينة
إمنا يكون كاذبا مع  ذلك أنهللعموم لكان كاذبا بتقدير إرادة اخلصوص،  "رأيت الرجال :"قوله

: البعض جتوزا وهلذا فإنه لو قال إلرادةظه صاحلا لو مل يكن لف ذكون لفظه حقيقة يف العموم، إ
وكان قد رأى إنسانا شجاعا وإنسانا بليدا وإنسانا كرميا مل يكـن  "رأيت أسدا ومحارا أو حبرا "

ومل يكن  "رأيت عشرة رجال ":كاذبا، وإن كان لفظه حقيقة يف غريه، وهذا خبالف ما إذا قال
قـوهلم يف   .صلح للخمسة، ال حقيقـة وال جتـوزا  مما ال ي )العشرة(رأى غري مخسة، فإن لفظ 

اخلامسة إنه لو كانت هذه الصيغ للعموم، لكان تأكيدها عبثا، ليس كذلك، فإنه يكون أبعد عن 
يلزم على ما ذكروه صحة  ألنه. جمازفة املتكلم، وأبعد عن قبول التخصيص، وأغلب على الظن

�m��â��á: كقوله تعاىل األعداد،عقود وتأكيد  "جاء زيد عينه نفسه: "تأكيد اخلاص بقوهلم 

ãl� ]395(ههنا عن التأكيد يكون جوابا يف العموم وما هو اجلواب ]196  البقرة( .  

  : حتمالباب اال - 9

                                                 
393 . 422/  2. نفس املصدر   )   
394 . 432/  2. اإلحكام لآلمدي )    
395 . 433/   2.  نفس املصدر)    
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ليصري حمكما  ويدخله التوكيد  )396(احملتمل هو امل وقد يطلق أيضا على املشكوك فيه
نه بدون التوكيد يوجب العموم واإلحاطة توكيده مع أ يعين إنما صلح،أي غري قابل ملعىن آخر 

فيصري ذا التوكيد مفسرا ويكـون هـذا    ال ملا ظنه اخلصم أنه جممل أو مشترك ليصري حمكما
كاخلاص حيتمل ااز فتوكيده مبا يقطع احتمـال   ،وتعيينا لبعض مسمياته التوكيد إزالة خلفائه

ألنه قد حيتمل غري ايء أي غري جميء زيد بـل  " فسهجاءين زيد ن :" ال مبا يفسره فيقال ااز
 أنـه يرفـع   أن اللفظ حقيقة مما يعين  إذا كان التوكيد حيقق، و)397(جميء خربه وكتابه حيتمل

وهذا يـدل    "جاء زيد نفسه: " از يف حنواو"قام القوم كلهم ": حنو  احتمال التخصيص يف
االحتمال  ماء جميء التوكيد بالتقوية، و ذلك أنورغم ذلك يفسر العل أن فيه فائدة جديدة على

  : )398(وتارة يكون احتماال مرجوحا  السواء،املرفوع تارة يكون اللفظ مترددا فيه ويف غريه على 

لـة علـى   فائدة زائدة، ألنّ تردد اللفظ بينه وبني غريه ليس فيه دال املرفوعورفع االحتمال  -
                                                           .خص، فدفع ذلك االحتمال تأسيس أحدمها، كما أنّ األعم ال يدل على األ

ق االحتمال املرجوح فهو مرفوع بظاهر اللفظ، ألنّ اللفظ ينصرف إىل احلقيقة عند اإلطال أما -
  .والتأكيد يقوي ذلك الظاهر 

  ) :أصل أو من العوارض ( التوكيد  -10

التكرار واالشتراك ال ع عليه علماء األصول يف دراستهم للمعاين اللغوية أن مما يكاد جيم    
يثبت يف الكالم أصال وإمنا هو من العوارض فال يصار إىل إلغاء احلقيقة واالقتصار على التوكيد 

، وقد ناقشوا ذلك من خالل التعرض لبعض ما حيتمل التوكيد وغريه كداللة )399( إال بضرورة
وفقا للرأي القائل إن هذا الفعل متعد  ]6املائدة [  �m������N��Ml: عاىل الباء يف قوله ت

فيصـري تقـديره    ]20املؤمنـون [  �m��d��cl :فأكد بالباء كما أكد ا يف قوله تعاىل 
 )من(، ومن مث فبعد أن يرد القول بأا للتبعيض ألن األداة الدالة عليه هي "رءوسكم  وامسحوا"

                                                 
396 . 490/ 1. كشاف اصطالحات الفنون )   
397 عبد اهللا :  ت . كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري  ) 

. 2/50 .1997. 1 ط . العلمية دار الكتب . حممود عمر  
398 . 119/  2. يف أصول الفقهيط البحر احمل)    
399 . 2/255. كشف األسرار)   
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وجه حلمله على الصلة ملا فيه من  فالتكرار واالشتراك ال يثبت بأصل الوضع ال، ومبا أن التبعيض 
ومن مث محلت هذه الباء على )400(، وهي التوكيدأو احلمل على غري فائدة مقصودة اإللغاءمعىن 

وبيان هذا أنّ الباء إذا دخلت يف آلة املسح كان الفعل متعديا إىل حملّه كما تقول  معىن اإللصاق
  . )401( فيتناول كلّه "يدائط بيت احلمسح: "

  :باب العزمية والرخصة   -11

مسيت عزمية ألا من  )402( غري متعلق بالعوارض األحكام سم ملا هو أصل منا زميةعال     
صوال كانت يف اية التوكيد حقا لصاحب الشرع، وهو نافذ األمـر واجـب   أ حيث كانت

\��[���m وقال اهللا تعاىل ،نايمي حىت صار العزم ناهي يف التوكيدتو القصد املهف العزمأما  اعةالط

��_��^l  ]يكن له قصد مؤكد يف العصيان ، وقال جلّ ذكره أي مل]  115طه  :�m���¾��� �½

�����Â��Á��À��¿l   ]ولذلك عرفه الغزايل بأنه عبارة عـن القصـد    ،(403) ]35األحقاف
 )405( و ما يستباح مع قيـام احملـرم  فاسم ملا بين على أعذار العباد وه وأما الرخصة) 404(املؤكد

إذا تيسرت اإلصابة لكثرة األشكال  "رخص السعر: "والرخصة تنبئ عن اليسر والسهولة يقال 
  .)406( وقلة الرغائب

  :اإلخراج بعد التأكيد - 12

يفهم معىن اإلخراج من االستثناء الذي يعرف اصطالحا عند علماء األصـول يعـد       
اليت اهتم ا األصوليون، وأول ما يطالعنا يف ما حنن بصدده من االستثناء من أشهر املخصصات 

جاء القوم : "عالقته بالتوكيد قوهلم إن االستثناء يف األصل جيء به مقابال للتوكيد ، فإذا قلت 
حققت باالستثناء اإلشكال يف عموم ايء هلم وأنه مل يتخلف منهم مـن مل  " كلهم إال زيدا 

                                                 
400 . 229 – 228/  1 . أصول السرخسي)    
401 . 2/255. كشف األسرار )    
402 . 650ص . الكليات )    
403 ( . 435 - 434 – 433/  2. كشف األسرار     
404 . 274/    1 .املستصفى )    
405 . 650ص . الكليات )    
406 . 435 / 2.  كشف األسرار)    
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هـذا  سنبدأ و) 407(حققت باالستثناء البعض هلم " جاء القوم إال زيدا"  :جييء ، بينما إذا قلت 
مباشرة أن فيه معىن تأكيد جميء القوم كلـهم   الذي نالحظ" جاء القوم كلهم "  :املبحث مبثال

فـأكون قـد   " جاء القوم كلهم إال زيد:" أكثر فقلتهذه اجلملة دون استثناء، فلو خصصت 
اللفظ إذا  يف كون ويتفق أهل اللغة مع األصوليني يف نفس املثال، نفيت معىن الكلية بعد أن أثبته

التأكيد حيتمل من اخلصوص مثل ما حيتمل اخلطـاب  أن  ، إالعلى عمومه حيملورد فيه تأكيد 
   : )408(بذلكالقرآين  املؤكد وال فرق، وقد جاء النص

 [  �mË���Ê��É��ÈÍ��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï����Îl: فقــال تعــاىل -
  . فجاء االستثناء بعد تأكيدين اثنني ]31 - 30احلجر 

 السجدةm��a��`���_��^��]���\����[�����Z��Y���Xl ] :قال تعاىل و  -
�m¼��»��º����¹��¸��¶��µ�����´��³��A: مث جاء االسـتثناء بقولـه   ]13

��B��DCJ���I��H��G��F��El  ]  102 - 101األنبياء [   

مث جاء  ،]  85ص [ �m�H��G��F�����L��K�����J��Il : إلبليسوقال تعاىل خماطبا  -
 ،إبليس، وفيمن تساوت حسناته وسيئاته اليت اتبع فيهـا إبلـيس   إتباعاالستثناء فيمن تاب عن 

كما ترى بعد التأكيد، فبطل احتجاجهم بالتأكيد، ولزمهم أال حيملوا خطابـا   فجاء التخصيص
مث  . )409(بتأكيد وال غريه ينتفعوا على عمومه أبدا، أكد أو مل يؤكد، ولزمهم الوقف أبدا وأال

العموم ذه الصيغة حقيقة واحتمال إرادة ااز ال خيرج احلقيقة من أن تكون موجب مطلق إن 
ال ينتفـي هـذا   ��m�Ë���Êl :الكالم، أال ترى أن بعد تعني االحاطة فيه بقوله تعـاىل 

�m��É��È: االحتمال من كل وجه حىت يستقيم أن يقرن به االسـتثناء، قـال تعـاىل   

���Î��Í��Ë���Êl 410( "جاءين القوم كلهم أمجعون إال فالنا وفالنا": ويقول الرجل(.  
يثبـت   هذا األخـري  كون ،وهناك من يرى تعارضا بني داللة التوكيد وداللة االستثناء    

از ااالستثناء رفع  حاة بأن اللفظ قبل االستثناء حيتمل ااز، فإذا جاءالنااز وحيققه، وصرح 
                                                 
407 . 281/ 3. البحر احمليط يف أصول الفقه )    
408 .وما بعدها  503/ 2. البن حزم  اإلحكام)    
409 . 120/  2: وانظر  .282-  281/ 3. البحر احمليط يف أصول الفقه )    
410 . 137/  1 .أصول السرخسي )    



 128 

فإم عدو االستثناء   احلنفيةوهذا معاكس لقول  ي،وقرره فاللفظ قبل االستثناء ظين وبعده قطع
وال يوجد تعارض بـني   ،وعندهم أن العام قبل التخصيص قطعي وبعده ظين ،من املخصصات

 ااز عنإال أن االستثناء يقرر  ،قبل التخصيص ثابت وبعده كذلك ألن احتمال التجوز الرأيني
كما هو احلال قبل  ،ما مل تأت قرينة ظاهرا ال خيالف ما بقي حتقيقا إخراج شيء وحيقق أن املراد

�m����Ë���Ê��É��È:  قولهده ، وكذا يمع تأك التخصيصفدخله    )411(االستثناء 

l ] وكيد اللفظي ؟ ظاهر إن كان االستثناء متصال ] 30احلجركالم ال، وهل جيري ذلك يف الت
 وأن،وهو يعارض ما قاله النحاة يف هـذا الصـدد   أنه كذلك"  اإليضاح البياين" كما جاء يف 
، )412( ، ال رفع التجوز يف ذهن السامع فإمنا يفيد تقرير الكالم،  "قام زيد زيد":  القائل إذا قال

وذلك ألن فعل القيام ليس من األفعال املستغرب حدوثها من زيد كما أن تكرار الفاعل يؤكد 
  .يصح االستثناء منه  على هذا االعتبار  ذلك، ولذلك

  :املطابقة يف التأكيد  - 13

إن مفهوم املطابقة قد ارتبط بالتأكيد لدى األصوليني كما ارتبط ا لدى النحاة، وإن      
كانت املطابقة عند األصوليني تتعلق جبانب معنوي يفهم من إطالق ألفاظ التوكيد اليت تعددت 

" ليس تطابق الصورة اإلعرابية وإمنا ملوافقة األلفاظ املؤكدة ملعانيهـا صورها واملغزى من ذلك  
 ه، وتأكيد اخلصوص غري تأكيد العموم، إذا لتأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافقا ملعناه، ومطابقف
 "اضرب زيدا كلّهـم ": قال يوال"اضرب الرجال أمجعني أكتعني"و "هساضرب زيدا نف": قالي
جميء البيان بعـد   عاجل فيها األصوليون قضية املطابقة يف هذا األسلوبومن املسائل اليت .)413(

امل ومىت يكون بيانا أو تأكيدا ، ليتضح لنا أن الفرق بينهما هو التطـابق أو عدمـه لقيـام    
إذا ورد بعد اللفظ امل قول وفعل، وكل واحد منهما صاحل للبيـان،  أسلوب التوكيد عليه ف

فإن توافقا فإن :  يف البيان أو خيتلفا يتوافقاواحلق يف ذلك أنه ال خيلو إما أن فالبيان مباذا منهما ؟ 
 األولعلم تقدم أحدمها فهو البيان حلصول املقصود به، والثاين يكون تأكيدا، إال إذا كان دون 

وإن جهل ذلك، فال خيلـو إمـا أن   . مبا هو دونه يف الداللة يءيف الداللة، الستحالة تأكيد الش
 واألقوالمتساويني يف الداللة، أو أحدمها أرجح من اآلخر على حسب اختالف الوقائع  يكونا

                                                 
411 . 97/  4 . يف أصول الفقهالبحر احمليط  )    
412 . 120  – 119/  2 .نفس املصدر  )   
413 . 63/  2 .املستصفى  )    
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فأحدمها هو البيان، واآلخر مؤكد من غري تعيني وإن كـان الثـاين،    األولفإن كان : واألفعال
  .)414(نا فرضنا تأخر املرجوح ألأن املرجوح هو املتقدم  فاألشبه

ذ إن ، إمنطقية لتأصيلالداللة الواحدة خيضع  كما أن تنوع بعض ألفاظ التوكيد ذات    
:  أن يقال جميء لفظ الكل أو النفس  يكون حبسب املعىن الذي ينصرف إليه اللفظ ولذلك جيوز

له بعض فليس فيه  يسل ناملعيد والواحد يما زأ  ،ألنّ للقوم كلّية وجزئية"  اضرب القوم كلّهم"
  .)415( كلّ

  :داللة التأبيد  -14

عـوض  "و "دهر الـداهرين "قوهلم ال أفعله أبد اآلبدين كما تقول من د يف اللغة التأبي     
 ،واألبد الـدائم  ،يضرب ذلك لكل ما قدم "طال األبعد على لبد :"وقالوا يف املثل ،"العائضني

وقد ناقش األصوليون  ، )416( قام به ومل يربحهأ أبد باملكان يأبد بالكسر أبوداو ،والتأييد التخليد
لة من ناحية الفائدة اليت جتىن من استخدامها لكوا تتقاطع معنويا مع التوكيد، ومن مث هذه الدال

أن لفظ التأبيد يرتل مرتلة التنصيص على كل وقت بعينه، بل هو يف العرف قـد يطلـق    رأوا
 " اأبـد  األمريأدام اهللا ملك  "و "فالن أبدا يكرم الضيف"و "الزم فالنا أبدا: "فنقولللمبالغة، 

املعينة، فعندنا ال ميتنع نسخ حكم اخلطاب،  األوقاتإن سلمنا أنه يرتل مرتلة التنصيص على و.
فإنه جيوز نسخه  "صل وقت زوال الشمس ركعتني :" إذا كان مقيدا بوقت معني، كما إذا قال

  . )417 (بعد دخول الوقت وقبله على ما عرف

يف العرف قد يطلق فإنه  ينهلفظ التأبيد يرتل مرتلة التنصيص على كل وقت بعإذا كان 
أدام اهللا ملـك  "، و"فالن أبدا يكرم الضيف"و"الزم فالنا أبدا ":  للمبالغة، كما يف قول القائل

سلمنا  إنْ «: فيقول اآلمدي يف بيان الفرق بني الداللتني وما تقتضيانه من حكم  ." أبدا األمري
ال ميتنع نسخ حكم اخلطـاب، إذا كـان   املعينة، فعندنا  األوقاتأنه يرتل مرتلة التنصيص على 

فإنه جيوز نسـخه بعـد    "صل وقت زوال الشمس ركعتني :"مقيدا بوقت معني، كما إذا قال

                                                 
414 . 27/  3 .لآلمدي  اإلحكام)    
415 .  64/  2 .املستصفى  )    
416 ) .أ ب د ( مادة.  68/  3. لسان العرب)    
417 . 405/  2. حكام لآلمدي اإل)    
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فائدة التأبيد تأكيد االستمرار، فإذا ورد  كما أن .دخول الوقت وقبله على ما عرف من أصلنا
  .)418( »ر النسخ، كانت فائدة تأكيد املبالغة يف االستمرار، ال نفس االستمرا

  :فائدة التوكيد يف القرآن  -15  

ذكرنا سابقا أن أغلب الدارسني ألسلوب التوكيد من حناة وبالغيني قد حبثوا بإسهاب   
إىل االقتصاد استخدام األصل ألن اللغة العربية تسعى يف  ،يف األسباب اليت تستدعي استخدامه

ويتمثل يف ا على اختالف ختصصام على مبدأ مهم مل يغب عن دارسيه مألفاظها، كما أا تقو
الفائدة اليت جتىن من وراء اللغة واليت من خالهلا يتحقق دورها األساسي يف اتمع املتمثـل يف  
التبليغ أال وهو مبدأ الفائدة اليت جتىن من الكالم واليت هي ضالة دارس النص القرآين الستخراج 

رغـم   –يف التوكيد إال أن هذا األخري يرتبط أحكامه ومعانيه، ولذلك قالوا بالتأسيس وضيقوا 
بدفع بعض ما قد يعلق باللفظ من جماز أو نسيان أو غريها  –داللته على تكرار اللفظ أو املعىن 

التوكيد يقوم على تكرار اللفظ أو وإذا كان مما يدور يف املقام الذي يرد فيه النص أو اجلملة ، 
لتأكيد وتوسيع اعلى فائدته جوا اللفظ املكرر فقد  خر  املعىن مما قد يوحي بانتفاء الفائدة من

يوجب الكمال  واإلطالقدون الفائدة املطلوبة بأصل الوضع،   وإن كانت هذه الفائدة الكالم
أصل الوضع كان ذلك أوىل من أن  فإذا محل كل واحد من اللفظني على فائدة جديدة باعتبار

فائدة تأسيسـية  : ا نكون بإزاء فائدتني يف النص وذ )419( حيمل على التكرار لتوسعة الكالم
وهي الفرع  وهو ما نفهمه من كالم اآلمدي عند تعرضه لتكرار وهي األصل وفائدة توكيدية 

الوجوب أم الندب،  األمروسواء قلنا إن مقتضى «  : األمر وما ينجر فهمه من ذلك إذ يقول 
، األولكان مقتضيا عني ما اقتضـاه   لو ألنهأم هو موقوف بني الوجوب والندب، كما سبق، 

، لكانـت فائدتـه التأسـيس،    األوللكانت فائدته التأكيد، ولو كان مقتضيا غري ما اقتضاه 
ليؤكد علـى   .)420( » أوىل األصليةوالتأسيس أصل،والتأكيد فرع، ومحل اللفظ على الفائدة 

التأسيس والتوكيـد، إذ   فكرة الفائدة يف الكالم وأا تتفاوت من سياق إىل آخر فهي فرق بني
  .)421(التأسيس أوىل يف محل اللفظ عليه لعظم فائدته  أنيرى 

                                                 
418 . 123/  3 .حكام لآلمدي اإل.  255/ 3. كشف األسرار )    
419 . 196/  1 .أصول السرخسي )    
420 . 405/  2 .حكام لآلمدي اإل)    
421 . 400/ 2 .نفس املصدر  )   
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ويرتبط احلديث عن التوكيد مبفهوم الفائدة ، إذ قيام هذا األسلوب على تكرار اللفظ     
أو املعىن قد يوحي بانتفاء الفائدة من ذكر اللفظ املكرر مما جعل األصوليون يهتمون ذه القضية 

فال  على خالف األصل التأكيد ا مبفاهيم قارة عندهم منها األخذ بالتأسيس وذلك ألنويربطو
بني  إذا دار اللفظ  حيمل اللفظ عليه إال عند تعذر محله على فائدة جمددة ، وهو معىن قوهلم إنه

يكتفي يف تلك الفائدة بـأي   و.محله على التأسيس أو التأكيد فالتأسيس أوىل ألنه أكثر فائدة 
و  كوما من مقتضى اللسـان،   -كما جاء يف البحر احمليط  - وشرط الطرطوشي، كان معىن

ليست مـن   خيرجها الفقهاء كما ال جيوز محله على فائدة يكون بذلك قد حذا ا حذو اللفظ،
غري أن ذلك يرده  صاحب البحر احمليط بقوله  ،ألن ذلك وضع لغة عليهم، مقتضى لسان العرب

، وقد )422( »أحكام اللفظ  حىت يلتزم فيه ن داللة اللفظ ليس من باب اللفظإن املفهوم م« : 
اتفقوا على أن ااز أبلغ من احلقيقة وليس ذلك ألن ااز تارة يفيد زيادة يف املعىن نفسـه ال  

يفيد زيادة يف مسـاواته  " رأيت أسدا: "تفيده احلقيقة، بل إمنا يفيد تأكيد املعىن، إذ ليس قولنا 
، ومعىن ذلك أن ااز أفاد تأكيـد  "رأيت رجال مساويا لألسد يف الشجاعة :" عن قولنااألسد 

  . )423(مساواة مل تفدها احلقيقة

ومن األمثلة اليت سنسوقها يف هذا اإلطار حتليل بعض العلماء  ملعاين التوكيد كمـا يف  
) فيهـا ( ـوذلك أن ايء ب  ]108 هود[ �m��Ô��Ó������Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl :قوله تعاىل
هم يف اجلنـة  ": خمرج التمكني، وقد يكون لرفع ااز إذ ال مينع أن يقال  ا إياهخمرجمؤكدا و 

يف اجلنة اليت يدخلوا خملَّدون فيها وال  ودل على أم ،، فأزيل هذا بالتأكيد"خالدين يف غريها
  .)424( ينقلون عنها إىل جنة أخرى

أسلوب التوكيد عند األصوليني أمر ال بـد أن  و جيدر بنا أن نعترف بأن البحث عن       
يستغرق حبثا قائما برأسه لإلملام باملصطلحات اخلاصة اليت تتسم ا الدراسات األصـولية مـع   
استغراق مجيع املباحث ذات الصلة ذا األسلوب مع ما تعرضت له من اختالفـات كليـة أو   

أمر مر بنا يف هذه الدراسـة الـيت   جزئية يف كل قضية كان التوكيد طرفا للبحث فيها ، وهو 
حاولنا مناقشة بعض القضايا اليت أسهم ا األصوليون يف دراسة هذا األسـلوب إىل جانـب   
                                                 
422 . 118/  2 .يف أصول الفقه  البحر احمليط)    
423 . 190/ 2. نفس املصدر  )   
424 . 120/  2 .نفس املصدر  )  
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البالغيني والنحاة، وذلك على غرار ما أسهموا به يف الـدرس النحـوي والـدرس البالغـي     
ا هو القـرآن  الشتراكهم يف مادة واحدة هي اللغة العربية، ومن خالل نص يكاد يكون واحد
  .الكرمي الذي اتفقوا على متثيله للفصاحة والبيان العريب بتراكيبه وتعابريه وأساليبه 
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  :الفصل الثالث
  أسلوب التوكيد يف الدراسات احلديثة 

  
  
  

  
  
  
  

  ) :التوكيد اللفظي ( التوكيد ضمن القرائن اللفظية: املبحث األول 
  :التوكيد اللفظي / أوال  

احملدثون من ضروب التوكيد وأشكاله ال يكاد ينفصل عما ذكره القدماء، ما تناوله  إنّ   
على اختالف ختصصام اليت هلا عالقة باللّغة، وذلك أن التراث النحوي والبالغي خصوصا قد 
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وقد حاول أغلب . تناول هذه الضروب واألشكال، ولكن وفق املنهج املتبع يف كلٍّ من العلمني 
دثني االستفادة من هذا التراث واستدراك نقائصه ما أمكن، وذلك جبمع ما تفرق، وتدقيق ما احمل

. مرت عليه أقالم القدماء دون تركيز أو عناية، خصوصا عمل النحاة يف بعض مسائل التوكيد 
وسأعتمد يف هذه الدراسة على ما خلفه الدرس النحوي القدمي من عبارات وإشارات يف 

إلضافة إىل ذلك سأحاول مجع ذلك مع كثري من احملاوالت يف الدرس احلديث اليت املوضوع، با
جاء فيها أصحاا بأفكار جديدة لكنها حتتاج إىل أن جيمع عليها كل الدارسني و أن تعتمد يف 

حديثة  انتهجت فيها مناهجكتب النحو وأال تظل أفكارا خاصة بأصحاا متفرقة بني مؤلفات 
العابرة، بل أن تترسخ كمعطيات هلا صلتها الوثيقة بأمثلتها التطبيقية من  على سبيل اخلواطر

  .القرآن الكرمي وكالم العرب الفصيح الذي حفظت شواهده 
هذا، ومل يقتصر نظر القدماء من دارسي اللغة على أدوات التوكيد أو أنواعه الصناعية 

يف أبواب  وضعها تعرضوا للمعاين دون صوره يف القرآن الكرمي وكالم العرب، ملا وإمنا تتبعوا جلّ
مل يتعرض فيه ملا ) باب اإلشباع والتأكيد( فارس يعقد بابا أمساه  ، فهذا أمحد ابن خاصة احنوية 

يسمى التوكيد اللفظي أو املعنوي وإمنا قدم صورا للتوكيد ميكننا إدراجها وظيفيا مع أشكال 
" عشرةٌ وعشرة فتلك عشرون: "تقول العرب« :  التوكيد يف اللغة العربية، يقول يف هذا الباب

����mÞ:  اؤهـومنه قوله جلّ ثن  التأكيدزيادة يفوذلك  �Ý��Ü��Û� � �Ú��Ù��Ø��ßà����â��á

ã l�] ما سبعةإإما ثالثة و ،يكون أحدمها واجباً أنذا لنفي االحتمال وإمنا قال ه ]196البقرة، 
ويف نفس السياق تعرض ابن جين ألنواع أخرى من ، )425( » هماوأزيل التوهم بأن مجع بين فأُكّد

النحل  [��m´�����³ l:التوكيد حتت اصطالح التطوع املشام للتوكيد و ذلك يف حنو قوله تعاىل
  .)426("مضى أمس الدابر: "وقوهلم  ]20النجم [  �m���¤��£���¢l و ] 51

لتوكيد الذي جتلت فيه بني االدقيق ولعل يف كالم ابن جين أوضح دليل على إدراكهم الفرق 
قول يف يميكن مالحظته من خالل السياق العام للجملة، إذ أسلويب والتوكيد كمعىن  ،التبعية
��m: فليس يف شيء مما أوردته من قولك: فإن قلت « :ذلك  �H� �G� �F� �El  ] 
��mو  ] 23النمل � � �L��K��Jl ]و،]102 األنعام��m� � � �ª��©��¨��§��¦l  ]

مبعىن هو وإن مل يأت تابعاً على مست التوكيد فإنه : قيل، املعتاد للتوكيد، اللفظ ] 76يوسف 
                                                 

  . 264ص .  الصاحيب يف فقه اللغة)  425
  . 267/ 2. اخلصائص )   426
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" : ففائدته فائدة قولك " عممت بالضرب مجيع القوم" :  البتة؛ أال ترى أنك إذا قلت التوكيد
  .)427(فإذا كان املعنيان واحداً كان ما وراء ذلك غري معتد به ولغواً   ؛" ضربت القوم كلهم

الدراسة بعض النماذج لتحليل أسلوب التوكيد بتتبع عناصره  وسنعرض يف هذه   
اللغوية، واليت تنحصر يف الغالب يف صورتني مها زيادة عنصر لغوي  أو أكثر ، أو تغيري نظام 
اجلملة بإعادة ترتيبها بصورة تسمح بأداء املعىن مبا يتماشى وداللة التوكيد يف اجلملة ، ولذلك 

ات أو األشكال املؤدية ملعىن التوكيد وفق قوانني التحويل اليت ختضع ارتأينا أن جنمع هذه األدو
هلا، ملا هلذه الطريقة من فائدة يف تناول أسلوب التوكيد وما يقتضيه من حتويل يف بناء اجلملة، 
وهو أساس ال ينفك عنه، فلو عدنا إىل األشكال التقليدية للتوكيد اليت تعتمد على فكرة التكرار 

دنا أا تقوم يف النهاية على قانون الزيادة، ولكنها زيادة تقتضي إعادة العنصر بصورة ما لوج
كما هي احلال مع اللغوي بصورة مطابقة له متاما كما يف التوكيد اللفظي أو بصورة يف املعىن 

  .التوكيد املعنوي
 ،حاةو سنحاول التركيز على الوظيفة اليت تؤديها هذه العناصر اللغوية كما حبث فيها الن

خصوصا ما أخذت به الدراسات املعاصرة اليت أكدت بعض الصور عند القدماء وأضافت 
صورا أخرى كانت مهملة، وإن جاءت يف الدرس احلديث مفرقة حسب تصور باحث وآخر، 
، مما مل يكتب هلا باستيفاء مجيع الصور وإن كان املبدأ إعادة دراسة هذا األسلوب يف كل دراسة

وخليل )) يف النحو العريب نقد وتوجيه(( قام به مهدي املخزومي يف كتابه  من أمثلة ذلك ماو
)) أساليب التأكيد يف اللغة العربية(( وإلياس ديب  يف )) منهج وصفي ...(( عمايرة يف كتاب 

أساليب (( وأمحد خمتار الربزة )) أساليب التوكيد يف القرآن الكرمي (( و عبد الرمحن املطردي 
  ... غري املطبوعة وبعض الرسائل اجلامعية )) ل القرآن الكرمي التوكيد من خال

هذه املراجع اليت حاول أصحاا من خالهلا االطالع أكثر على استخدام هذا األسلوب 
يف اللغة عموما ويف القرآن الكرمي على وجه اخلصوص، وذلك باختالف مناهجهم وطرق 

ما  –تصورا أوسع لدراسته وظيفيا مع تقصي  الدراسة املسلطة على هذا األسلوب مما أعطى لنا
ة اعتنت ذا مما يسمح هلذه الدراسة بأن تكون جامعة جلهود كثريمن أشكاله ،  - أمكن تقصيه 
خيدم استعمال هذا األسلوب يف اللغة العربية ولذلك كان ولكن وفق تصور موحد األسلوب، 

سيكون على حسب صوره  ه الدراسةه يف هذاملنهج الوظيفي، وإن كان ترتيب تناوله من خالل
وهي الطريقة اليت التزمها  ،اللغوية اليت ميكن أن تنتظم حبسب قوانني التحويل يف هذا األسلوب

                                                 
   . 457/   2 . اخلصائص)   427
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واليت نرى أا ذات فائدة كبرية خصوصا يف جمال تعليم النحو  يف دراسته) خليل عمايرة (
رى كما قال يف كتابه أخ اقتصر على بعض الصور وترك صورا وأشكاالإذا كان ، والعريب

، فإننا سنحاول تعميم الدراسة على جل الصور اليت تكون داللة التوكيد واضحة املذكور آنفا
  . فيها

  :التوكيد بالزيادة :أوال 
علماء اللغة منذ القدمي بدرجات التوكيد يف اللغة العربية وأشكاله ، وقد حذا اهتم لقد   

وربطها بسياقاا املتنوعة، مع مراعاة ما خيتص حذوهم احملدثون بتصنيف أنواع املؤكدات 
بل إم اعتربوا هذه األخرية مجلة مؤكدة  ،باجلملة الفعلية وما يسمى عندهم باجلملة االمسية

أدوات التوكيد أو بتقدمي أحد  ىحدإقياسا بالفعلية اليت ال يالحظ فيها التوكيد إال باقتراا ب
ن إو ،باجلملة الفعلية أتواإذا قصدوا جمرد اخلرب «   -كما يذكر الزركشي  –، ألم عناصرها

جئ  بأكثرن احتيج إو ،)قد(ـوقد تؤكد الفعلية ب ،مث ا وبالالم ،)إنّ(ـمث ب ،فباالمسية أكدوا
وقد جتئ مع ،  "لزيد قائم: "وقد تؤكد االمسية بالالم فقط حنو  ،بالقسم مع كل من اجلملتني

ن جعل إف ،"لقد قام"مث "قام زيد"اخلطاب على درجات  أنله وحاص، الفعلية مضمرة بعد الالم 
  .)428(» "لزيد قائم"و "زيدا قائم إن"الفعلية كأا دون االمسية مث 

  :عناصر الزيادة يف اجلملة املؤكدة 
  :األداة 
يف مقابل ما مبعىن ) وهو مصطلح كويف( ستعمل لدى القدماء ااألداة  مصطلحإن   

إذ ال فرق بينهما فكثريا ما يعبر بأحدمها مكان اآلخر،  )429(عاينيسميه البصريون حبروف امل
سواء تعلّق األمر مبا انبىن من حرف واحد، أو مبا انبىن من أكثر من ذلك، فهذا ابن جني 

 وإنما هي ، ليست مبنية يف الكلمة،"املالُ لزيد": مثالً يذكر يف هذا السياق أنّ الالّم يف حنو 
رغم أا مكونة من  –، فجعل الالّم )430()عن(،و)يف(، و)من(جلر، مبرتلة عاملة فيها ا أداة

 تربط َألا الرابطة تسمى اليت اَألداة : واحلرف «: وقال ابن منظور . أداةً  -حرف واحد
كلمة كلّ : اَألزهري قال .وحنومها )على(و )عن(ـك ،بالفعل والفعلَ باالسم االسم تنِيب 

 مثل ،ذلك فوق أَو حبرف بناؤها كان وإن ،حرف وامسها املعاين لتفرقة مالكال يف عارية أَداة

                                                 
  . 241/  2 . يف علوم القرآن الربهان )  428
  . 174ص . املصطلح النحوي )   429

  . 120/  1.  1993.  2ط.دمشق . دار القلم . حسن هنداوي : ت.  سر صناعة اإلعرابابن جين، )   430



 137 

ومسى أهل العربية أدوات املعاين حروفًا، ألنّ . )431(») لعلّ(و ،)بلْ(و ،)هل(و ،)حىت(
احلرف هو حد الشيء وطرفه، فلما كانت هذه األدوات تأيت يف أوائل الكالم وأواخره يف 

، ويستعمل مصطلح األداة عند احملدثني )432(وف واحلدود لهغالب األمر، صارت كاحلر
ح األداة على مصطلح احلرف اصطالهذه الدراسة الوظيفية  ونؤثر يف،ليشمل احلرف وأكثر

  :لسببني
يف  للتفريق بني احلرف الذي جاء ملعىنبدال من مصطلح احلرف األداة يستخدم مصطلح  - 

أي )إيثار(ويف ) مث(كحرف الثاء يف  منه الكلموهو املقصود هنا، واحلرف الذي يتكون  غريه
حرف املبىن ؛ وإن قيل إن النحاة قد تداركوا ذلك وقالوا حروف املعاين ألا تدل على معىن 

وظيفيا ألنه األدوات يكفي أن نرد بأنا نؤثر مصطلح فيف غريها وهذا متييز هلا من احلروف، 
  .)433( أكثر اختصارا من حروف املعاين اليت تقابلها

، األداة تشمل احلروف واألمساء وغريها مما يصح أن نقول عنه إنه يؤدي معىن يف اجلملة - 
وهذه وظيفة ال تقتصر على احلروف فقط بل قد تؤدى ببقية أقسام الكلم كأمساء االستفهام 

  .وحروفه 
التوكيد حسب ما يليها، وليس  هذا القسم من الدراسة أدواتهذا، وقد قسمت يف    

اجلملة مراعاة للتقدمي والتأخري، ذلك أنه كثريا ما خيضع دخول األدوات لنظام  حسب نوع
معني يف اجلملة، كأن تكون اجلملة فعلية ولكن يقدم فيها املسند إليه اقتضاء هلذه األداة أو 

ما خيتص بالدخول على ( مقابل ) ما خيتص  بالدخول على الفعل(لتلك، وقد اخترت مصطلح 
ا مع نوعي اجلملة الفعلية وغري الفعلية، هذا التقسيم الوظيفي الذي يقوم على تناسب) غري الفعل

نوع املسند يف اجلملة ال على ما تبتدئ به، كما أنين خصصت غري الفعل على اعتبار التقسيم 
السباعي للكلم ، فقد يكون صفة أو ظرفا أو خالفة أو امسا أو مجلة أو شبه مجلة فال يقتصر 

  .  واالسم كما هو الشأن مع التقسيم الثالثي  األمر على الفعل

                                                 
  ) .حرف( مادة .  41/ 9. لسان العرب )  431

432 ائل اخلالف اإلنصاف يف مس، )أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد (  األنباري :انظر  ، و1/15. سر صناعة اإلعراب  )
  . 1/45 .1982ط. حممد حميي الدين عبد احلميد : ت. والكوفيني بني النحويني البصريني

.  3ط. بريوت، لبنان . دار الرائد العريب .  مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحومهدي املخزومي ، )   433
  . 311 – 310ص .  1986
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أن األدوات يف أدائها ألكثر من معىن وظيفي، واجلدير بالذكر يف هذا الصدد هو   
حبسب السياق، تفتقر إىل ضمائمها وقرائنها الدالة على كل معىن تؤديه يف اجلملة، ونعين بذلك 

األمر الذي تفطن له القدماء من أمثال ابن  األدوات اليت حتتمل داللة التوكيد وغريها من املعاين،
يكون من احلروف ما يصلح من « :جين إذ يقول يف فكرة تعدد املعىن الوظيفي لألداة الواحدة 

تكون نفياً وياً  )ال(يضاً وابتداء، وعفإا تكون تب )من(: املعاين ألكثر من الواحد؛ حنو
  .)434(» يداًتوكفإا تكون شرطاً ونفياً و )إن(، وتوكيداًو
   : الفعلما خيتص بالدخول على /  1

لعلنا يف هذا القسم ميكن أن نتحدث عن دخول األدوات على اجلملة الفعلية على وجه   
اخلصوص ، ألن الفعل يف هذا النوع من اجلمل عندما يكون يف تركيب اجلملة ال يرد إال 

غري الفعلية ( عكس القسم الثاين  مسندا، وهكذا فمادام املسند فعال فاجلملة بدورها فعلية على
ألن املسند فيها قد يكون من أي قسم من أقسام الكلم األخرى غري الفعل، ويف هذه احلالة ) 

  " .ختتص بالدخول على الفعل"مع قولنا " ختتص بالدخول على اجلملة الفعلية"يتساوى قولنا 
  : التوكيد انون - 

صيغيت األفعال و تلحقان الدخول على صان بالنون املشددة واملخففة، ومها أداتان ختت  
 ،)436( على التوكيد وختلصان الفعل إىل املستقبل، تدالن )435()افعُِلْ(و ) يفعُِل: (املضارع واألمر

��m: وقد مجعها قوله تعاىل � � �w�� �v� � � �u� �tl ] وكالمها خمتص . ] 32يوسف
. التوكيد بالثقيلة أشد بالفعل ومها أصالن عند البصريني لتخالف بعض أحكامهما، وألن

 .)437(ومذهب الكوفيني أن اخلفيفة فرع الثقيلة 
كما تتبع  - وتعد النون عموما من األدوات األصلية يف داللتها على التوكيد، ذلك أا    

وضعت لتوكيد ما قد أخذ مأخذه، واستقر من الكالم مبعانيه املفادة من أمسائه  - معانيها النحاة 
للشيء وضده؛  فهي تأيتيست لتوكيد شيء خمصوص من ذلك دون غريه؛ فل.  وأفعاله وحروفه

فهي إذاً ملعىن . "قلما تقومن" والنفي يف "لتقومن"، واإلثبات يف "اذهنب، وال تذهنب: " حنو 

                                                 
.110/  3 .اخلصائص )   434  

  . 40ص. لعريب قواعد وتطبيق يف النحو ا)  435
الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن .  أساليب التوكيد يف القرآن الكرميعبد الرمحن املطردي ، : انظر )  436

   . 19ص  .1986. 1ط. مصراته ، اجلماهريية الليبية .
  . 141ص  .اجلىن الداين يف حروف املعاين )  437
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ومالزمة الشيء ملعىن واحد دليل على متكنه وأصالته يف  .)438(ال غري اجلملة واحد، وهو توكيد 
، إذ  تهتفاوت بينهما يف درجبه يف داللتهما على التوكيد وذلك يوقد نص سيبو هذه الداللة،

كما أن كلَّ شيء تدخله  اعلم أنَّ كل شيء دخلته اخلفيفة فقد تدخله الثقيلة« : يقول يف ذلك 
الً فإذا جئت باخلفيفة صاليت تكون ف )ما(ـوزعم اخلليل أنهما توكيد ك، الثقيلة تدخله اخلفيفة

 .)439(» ت بالثقيلة فأنت أشد توكيداجئ فأنت مؤكّد، وإذا
قد الحظ النحاة من خالل تتبع مواضع هذه النون يف استعمال العرب أا ترد يف و  

مل تدخل النون عليه، ) أي داال على زمن احلضور( أما املضارع فإن كان حاالً األمر مطلقا، 
   : )440(طشرووإن كان مستقبالً أكد ا وجوباً، إذا وقع جواب قسم، بأربعة 

   .أن يكون مثبتاً - 
  .أن يكون غري مقرون حبرف تنفيس - 
  ) .قد (ـأن يكون غري مقرون ب - 
  . أال يكون مقدم املعمول - 

وأجاز . فإذا استوىف هذه الشروط وهو مستقبل، وجب عند البصريني توكيده بالنون  
� :قوله تعاىل حنو وجوازاً بعد إما ،ورد يف الشعرقد الكوفيون حذف النون، اكتفاء بالالم و

mq��p�� � � � �o� �n��ml ]بينما  . ومل يرد يف القرآن بعد إما إال مؤكداً، ]58األنفال
ا فإمm وقد حكي منه قراءة بعضهم  ،وأما يف النثر فعزيز ،كثر حذف النون بعد إما يف الشعر

تري نl ] 441(شاذةقراءة بنون الرفع وهي ] 26مرمي( .  
وال .  بوقوعها بعد ألف االثنني، واأللف الفاصلة إثر نون اإلناث وتنفرد النون الثقيلة،   

   .)442(تقع اخلفيفة بعد األلف عند البصريني
بعض النحاة بفضل زيادة  االزمة هذه النون لبعض األفعال يف سياقات معينة ربطهملو 

صيغة ، وهي داللة هلا عالقة بأسلوب التوكيد حيث أن الفعل إذا جاء بفائدة تتعلق بالزمن
ومن مث فإن ايء بأداة ختصصه بأحدمها إمنا " احلال واالستقبال:" املضارع احتمل زمنني 

                                                 
  . 110/  3 .اخلصائص )  438
  . 509/ 3. كتاب ال)  439
  . 242ص  .حروف املعاين يف اجلىن الداين )  440
  . 85/ 2. احملتسب )  441
  . 509/ 3. الكتاب )  442
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الفعل أن من ذلك و .يدخل يف معىن قطعي وليس احتماليا، وهو ما يدخل ضمن التوكيد 
ال تفارقه اخلفيفة أو الثقيلة، لزمه ذلك كما لزمته الالم  الذي دخلته الم القسم، فذلكاملضارع 

، ويفسر املربد جميء النون يف مثل ذلك لفرق يف املعىن بني تركيب القسم و تركيب  القسميف
تفصل بالنون بني القسم وبني هذه األخبار اليت قد تقع يف « : ، يقول)إنّ(الالم املؤكدة بعد 
إن  "وكذلك ،، ألن حد هذا أن يكون يف حال انطالق"إن زيدا ملنطلق ":احلال؛ حنو قولك

  .)443(» علم أن الفعل مل يقع"واهللا ليأكلن":فإذا قلت ،"يأكلزيداً ل
 :  لن - 

من  اختلف يف بناء هذه األداة أهي بسيطة أم مركبة مما أثر يف داللتها كما سنالحظ  
لن ":  ، فإذا قلت"سيفعل": تقع على األفعال نافيةً لقولك ، و)444(خالل اآلراء اليت سنوردها

 وهي .)445("هو يفعل": نفي لقوله "ما يفعل": كما أن قولك ؛"سيفعل ":فهو نفي لقوله "يفعل
فإذا وكدت وشددت  "ال أبرح اليوم مكاين" : من نفي املستقبل تقول) ال(لتأكيد ما تعطيه 

��m:  قال اهللا تعاىل،  "لن أبرح اليوم مكاين : " قلت �Æ��Å��Ä���Ã��Â��Ál  

  .)446(]80يوسف [  �mn��m��l��k���j�����i��hl: وقال تعاىل  ]60الكهف [
وتستوقفنا نوعية النفي ذه األداة مما أُثر يف داللتها على نفي التأكيد والتأبيد، ويف هذا 

، "هو يفعل ": ففي حنو ،مقابل النفي بغريها) لن(ـسيبويه داللة التأكيد يف النفي ب السياق يعاجل
، )447("لن يفعل": ، نفيه "لسوف يفع": ، وحنو "ال يفعل": إذا مل يكن الفعل واقعا، نفيه 

، وإنما تقع على األفعال نافيةً )لن(ومن هذه احلروف  «: ويشرح املربد هذا الكالم بقوله 
، جاز أن تخرب به عن فعل يف احلال، وعما مل "هو يفعل":؛ ألنك إذا قلت "سيفعل ":لقولك 

سيفعل، أو ": ذا قلت فإ. ، أي هو يف حال صالة، وهو يصلّي غدا "هو يصلّي": يقع، حنو 
: ، فهو نفي لقوله "لن يفعل": ، فقد أخلصت الفعل ملا مل يقع، فإذا قلت "سوف يفعل

                                                 
  . 333/ 2 .املقتضب )  443
أصل  « :مفيدا تأكيد النفي يف املستقبل زيادة على مطلق النفي، ولذلك قال اخلليل ) ن ل( ومن أجل ذلك كان حرف  )444
تأكيد ذلك النفي يف املستقبل  مفيدا) ال ( بعد ) أنْ ( وحدها نفي املستقبل كان تقدير ) ال ( فادت ، فلما أ ال أن) : لن ( 

: انظر . »كانت مفيدة نفي الفعل يف املستقبل ) ال ( تفيد تأكيد النفي يف املستقبل فعلمنا أن ) لن ( فمن أجل ذلك قالوا إن 
   . 581/  30 .التحرير والتنوير 

  . 9/  1 . املقتضب)   445
  . 305ص . علم العربية  املفصل يف)   446

  . 3/117. الكتاب )   447
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، ووضعها يف الكالم النفي، فإذا وقعت على فعل نفته مستقبالً، وذلك )ال(ومنها ...  "سيفعل"
  .)448(»"ال يقوم زيد ":قولك 

رآن وفق هذا الفرق، فرأى يف وقد ذهب الزخمشري  إىل تفسري ما جاء منها يف الق
أنّ ]  24البقرة [  m ÔÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��l: مثل قوله تعاىل 

توكيدا وتشديدا، وأنك تقول لصاحبك ) لن(أختان يف نفي املستقبل، إالّ أنّ يف ) لن(و) ال(
إني "، و"أنا مقيم" :، كما تفعل يف "أقيم غدا لن": ، فإن أنكر عليك قلت "ال أقيم غدا": 

مقتضب لتأكيد نفي  مثّ ذكر أنها عند سيبويه، وإحدى الروايتني عن اخلليل، حرف. "مقيم 
  .  )449(املستقبل

والنفي ) ال(ولكي يتضح األمر أكثر سنأخذ مثاال قارن فيه الزخمشري بني النفي بـ
�m �V: قوله تعاىل  من خالل القرآن الكرمي، كما يف) لن(بـ �U��T��S�YX��W� �l  ]

يرى أنه إذ ، ] 07اجلمعة [  m ��®¬��«���ª��©������¨��§l: ، وقوله عز وجلّ ] 95البقرة 
تأكيدا ) لن(ستقبل، إالّ أنّ يف الفعل يف املنفي  داللتهما علىيف ) لن(و) ال(ال فرق بني 

� m، فأتى مرة بلفظ التأكيد )ال(وتشديدا ليس يف  �T��S� ة بغري لفظهومر ،m ������¨��§

l
 )450( .  

تفيد معىن ) لن(أنّ  )451(وأورد بعض النحاة واللّغويني عنه أنه ذكر يف أمنوذجه
أحدها أنها دعوى بال دليل، وثانيها أا لو كانت : وردوه من عدة وجوه . التأبيد أيضا

�m S��R: يف قوله تعاىل ) اليوم(للتأبيد مل يقيد منفيها بـ �Q��P� ، ] 26مرمي [ ��
]  95البقرة [ ����m�U��T��S:وثالثها أنها لو كانت للتأبيد لكان ذكر األبد يف قوله تعاىل 

وميكن اإلجابة عن ذلك بأنّ دليل التأبيد إنما يكون السياق ، .  )452(تكرارا، واألصلُ عدمه

                                                 
  . 1/47. املقتضب )   448
  . 1/52. الكشاف )   449
  . 113 -112/ 6. نفس املصدر  )   450

 ، وذكر شارح األمنوذج أنه قد جاء» التأكيديف نفي املستقبل، ولكن على ) ال(نظرية ) لن(و «) : األمنوذج(جاء يف )   451
األمنـوذج يف  الزخمشري، : انظر . ، مما يعين أنّ النسخة اليت شرحها وردت بالتأكيد )التأكيد(بدل ) التأبيد(يف بعض النسخ 

شرح األمنوذج واألردبيلي، . 102ص . 1981. 1ط. دار اآلفاق اجلديدة، بريوت. جلنة إحياء التراث العريب : ت. النحو
  . 190ص . 1990. مكتبة اآلداب، القاهرة . يوسف حسىن عبد اجلليل : ت.  يف النحو

والكلّيات   ،270ص . واجلىن الداين يف حروف املعاين ، 4/148. ، وأوضح املسالك 1/313. مغين اللّبيب : انظر )   452
  .  792 -791ص . 
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ترد فيه، فإن ال تفيد هذا املعىن وضعا، إنما تفيد التأبيد من السياق الذي ) لن(وهذا يعين أنّ 
m���Ê��É: كان السياق يؤيد التأبيد دلت عليه، وهذا ابن كثري يذكر هذا املعىن يف قوله تعاىل 

Ô� �Í��Ì��Ë� �l  ولن تفعلوا " : لنفي التأبيد يف املستقبل، أي ) لن(و «: يقول يف تفسريه
  . )453(»" ذلك أبدا 

أن  –من وجه آخر  –صلح يف اآلية املذكورة فإنه ي) اليوم(أما تقييد منفيها بـ
يكون دليالً على إفادا التأبيد، وذلك أنه لوال هذا القيد لفُهم انقطاعها عن مكاملة اإلنس 

وأما ذكر األبد فيمكن محله على . تقيد هذا النفي به ) اليوم(انقطاعا مطلقًا، فلما جيء بـ
من النفي ) لن(ملا تعطيه تأكيدا ) لن(فذكر األبد بعد  «: ول ابن يعيش ـالتوكيد، يق

 ان هذه األجوبة .  )454(»األبديبا  «: يف قوله  –أو ما يقرب منها  –وقد مجع الصوأم
، ويجاب عن التناقض بأنّ )لن(فألمر خارجي، ال من مقتضيات  m ��P��O��Nlالتأبيد يف 

عن التكرار بأنّ هذا القائل بالتأبيد إنما يقول به عند إطالق منفيها وخلوه عن مقيداته، و
ليس تكرارا باللّفظ، وهو ظاهر، وال باملرادف، ألنّ االسم ال يرادف احلرف، وألنّ التأبيد 

، فال يكون تكرارا، وإنما هو تصريح وداللة باملطابقة )لن(، وجزء معىن )أبدا(نفس معىن 
معىن تضمين لكلمة وحاصله أنه ليس من التكرار، بل من توكيد .. على ما فهم بالتضمن 

  .  )455(»سابقة بلفظ دلّ على هذا املعىن مطابقةً 
وممن أخذ مبعىن التأبيد يف بعض املواضع أبو حيان األندلسي، فقد أورد يف تفسري 

� m: قوله تعاىل  � À¿��¾��½��¼��»���º��¹��¸��¶��µ��´��³l  ] أنّ ]  14الكهف
ماوات واألرض املتصرف فيهما على ما يشاء، مثّ الفتية وحدوا اهللا بأنّ ربهم هو موجد الس

.  )456(أكّدوا هذا التوحيد بالرباءة من إله غريه بلفظ النفي املستغرق تأبيد الزمان على قول
����m ��Ï: وكذا الطّاهر بن عاشور يف تفسري قوله عز وجلّ  �� �Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ

Ñ��Ð� � � �l  ] ة قومه كما دلّ حرف  ايه تأييس، حيث ذكر أنّ ف] 36هودله من إميان بقي

                                                 
  . 1/63. تفسري القرآن العظيم )   453
  . 5/38. شرح املفصل )   454

. دار الكتب العلمية . منشورات حممد علي بيضون. إبراهيم مشس الدين : ت.  اشية الصبانححممد بن علي الصبان، )   455
  . 3/407.  1997.  1ط. بريوت، لبنان

  . 6/106. تفسري البحر احمليط )   456
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m ��h��g��f�����e��d��c: وقال يف تفسري قوله تعاىل .  )457(املفيد تأبيد النفي يف املستقبل) لن(

k� �j� � �i� �l  ] هم كانوا غري  «] :  07اجلنفي للداللة على أنعبري حبرف تأبيد النوالت
m ��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á: ويف تفسري قوله سبحانه  ،)458(»مترددين يف إحالة وقوع البعث 

Ë� �Ê� �É� �È� �l  ] هنا  «: مجع بني معىن التأبيد والتأكيد فقال ]  12اجلن والظّن
 )459(»الدال على تأبيد النفي وتأكيده ) لن(مستعمل يف اليقني، بقرينة تأكيد املظنون حبرف 

.  

  :  قد - 
وعلى  ،بشرط أن يكون متصرفاً على املاضي ، وتدخلأيضا بالفعلهي أداة خمتصة   

أما من ناحية الداللة اليت تسبغ ا ما  . املضارع بشرط جترده من جازم وناصب وحرف تنفيس
وذهب  .)460(حرف تقريب : وقيل ،هي حرف توقع: فقيل ، دخلت عليه فقد اختلف فيها

ع املضارع للتوقع تارة، تكون مع املاضي للتحقيق، وم ،حرف إخبارفريق من النحاة إىل أا 
.  وقد تكون تقليالً، وهو أيضاً قليل ،وهو الكثري فيها، وقد تكون معه للتحقيق، وهو قليل

 .)461( فهو اخلاص ا الذي تسمى به ،واإلخبار يف مجيع ذلك ال خيالفها

ال يفصل بينها وبني الفعل بغريه، وهو يف كوا ) ملا(وقد جعلها سيبويه مشاة لـ  
ملّا (و.  ؟ إذا أخربت أنه مل يقع)هل فعل(ـجواباً ل )ما فعل(كما كانت  )أفعل(قوله جواب ل

يف أنها ال يفصل  )ملّا( )قد (فمن مث أشبهت ،، إنما مها لقومٍ ينتظرون شيئاً)قد فعل(و )يفعل
  .)462( بينها وبني الفعل

ا يعطينا خصائصها يف القرآن الكرمي مم) قد(وميكننا أن نلخص املواضع اليت وردت فيها   
  :)463(من خالل القرآن على النحو التايل  ثالثة أشكالالتركيبية اليت تتمثل يف 

                                                 
  . 12/65التحرير والتنوير )   457
  . 29/226. نفس املرجع  )   458
  . 29/234. نفس املرجع )   459

  . 254ص  .حروف املعاين اجلىن الداين يف)  460
  . 250ص  . نفس املصدر)  461
  . 115 -114 /3. الكتاب )  462
  .وما بعدها  86ص )  .للمطردي( أساليب التوكيد يف القرآن الكرمي )  463
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���m��y: مقترنة بالفاء الرابطة جلواب الشرط حنو قوله تعاىل - 1 �x��w��v��u

|��{��zl  ]108 البقرة[�������������������m��_��^��]��\��[������Z��Y��X����W��V

l] 143ن آل عمرا[  
�±���m: حنو قوله تعاىل ) وغالبا ما تكون صدر مجلة حالية( مقترنة بالواو  - 2 �°��¯

��¼��»��º��¹��¸���¶��µ��´��³��²l   ] وقليال ما تكون الواو ]237البقرة
  ]61طه [   �m��°³���²±������¶��µ��´l: لغري احلال حنو قوله تعاىل 

���´����m¶��µ:حنو قوله تعاىل : مقترنة بالالم  - 3 �½��¼��»��º� �¹��¸l  ]  آل
  ]164 عمران
[   �m����_��~��}��|��{��z��yl: حنو قوله عز وجل : مقترنة بالالم والواو  - 4

  ]65 البقرة
يف )  إنّ(على التوكيد يف هذه اآلية األخرية مساوية لداللة ) قد(وقد جعل ابن هشام داللة 

����mz��y« : اجلملة االمسية ااب ا القسم فقال  �|��{l )يف اجلملة الفعلية  )قد
  .)464(» يف اجلملة االمسية ااب ا يف إفادة التوكيد )إنّ(ااب ا القسم مثل 

 : لسنيا - 

قد ذهب ويف حقيقتها هي الصقة من لواصق األفعال ختتص بالفعل املضارع،   
واقع ال ا إذا دخلت على فعل حمبوب أو مكروه أفادت أنه الزخمشري إىل القول إ

وجهه أا تفيد الوعد حبصول الفعل؛ «: وقد شرح ابن هشام هذا الرأي بقوله ،)465(حمالة
هذا  إىل شار، وقد أ)466(»وتثبيت معناهلتوكيده فدخولُها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتضٍ 

«  :فقال  ] 137البقرة [��md��c l: حني تعرض إىل قوله تعاىل املعىن يف السني
عىن مبالزخمشري ، وصرح ) 467(»حنيٍ إىل، وإن تأخر كائن ال حمالةَلسني أن ذلك ومعىن ا

��:قوله تعاىل يف  التوكيد الذي يستفاد من دخوهلا على الفعل mv� �u� �t l�

                                                 
  . 197 /1.  عن كتب األعاريبمغين اللبيب )  464

   . 203/ 2 . الكشاف)  465
  . 159/  1.  عن كتب األعاريباللبيب  مغين)  466

  . 1/96.لكشاف ا)  467
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: السني مفيدةٌ وجود الرمحة ال حمالة؛ فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد إذا قلت ]71التوبة[
  .) 468(» "منك  سأنتقم" 

السني قرينة على حدوث الفعل يف املستقبل على وجه التوكيد، ذلك أا ختصص  وتعد  
اليت حتتمل من خالل صيغتها زمن احلاضر أو املستقبل ، فتخصصها ) يفعل(داللة صيغة 

  .باملستقبل 
   :سوف  - 

كما  )التسويف أو التنفيس ( وتعرف هذه األداة يف النحو العريب انطالقا من معناها   
 »" سوفته ": أال تراه يقول ،تنفيس فيما مل يكن بعدوأما سوف ف « :رة سيبويهجاءت عبا

ألا  )سوف يفعل(و..... )470(كالسني  لالستقباللصه ختتص بالفعل املضارع وختوهي  ،)469(
و تدخل هذه السني على األفعال، وإنما هي إثبات لقوله . )سيفعل(مبرتلة السني اليت يف قولك 

 .)471(يف أن ال يفصل بينها وبني الفعل   السني" سوف"ت هفأشب )لن يفعل(

موضعاً، ال  )سوف(ـلذكروا عض النحويني بأن بالسني إال ) سوف(ورغم تشبيه    
�m :قوله تعاىل حنو )سوف(االبتداء والتوكيد تدخل على   وهو أن الم نيتدخل فيه الس

� �w� � � � �v� �u��tl  ]لئال جيتمع  وذلك ؛وال يكون ذلك يف السني ]5 الضحى
على الكلمة ولشدة اتصال بعضها ببعض واتصاهلما  مفتوحان زائدان حرفان على حرف واحد

 "لسيجد": رمبا أدى ذلك يف بعض الكلمات إىل اجتماع أربع متحركات وأكثر حنو بالكلمة
  .)472(فثقل الكلمة  "لسيتعلم"و
   :ملّا  - 

ذكر املرادي وقد ،  لسياقوهي إحدى األدوات اليت تتعدد معانيها الوظيفية حسب ا
، اللفظ جهة من، الثالثة )ملا( أقسام بني الفرق« :  فقالالفروق االستعمالية هلا من ناحية املبىن 

 اللفظ مستقبل ماضي إال يليها ال )إال( مبعىن واليت املعىن، ماضي مضارع إال يليها ال اجلازمة أن

                                                 
   . 203/ 2 .نفس املصدر)  468
  . 233/  4 .الكتاب )  469
  . 458 ص. اجلىن الداين يف حروف املعاين )  470
  . 115/  3 .الكتاب )  471
ص .  2002.  3ط. دمشق. دار القلم . أمحد حممد اخلراط : ت. رصف املباين يف شرح حروف املعايناملالقي، )  472
   . 459 ص. يف حروف املعاين اجلىن الداين و .  462 – 461
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 منفي مضارع أو، واملعىن اللفظ ضيما إال يليها ال لوجوب وجوب حرف هي واليت املعىن،
  .)473(» )مل(بـ

الدالة يف ) مل(اجلازمة يف كوا أكثر لصوقاً باحلال من ) ملّا(ويفهم معىن التوكيد من 
، ألنّ )قد(تأيت لنفي ما هو حمقّق بـ –أي ملّا  –غالب األمر على االنقطاع يف املاضي، وأنها 

وال .  )474(فعل: ، الذي هو نفي لـ "مل يفعل"الف ، خب"ملّا يفعل: "، هو "قد فعل: "نفي حنو 
  .، فكذلك نفيهما "فعل"من  اأكثر توكيد "قد فعل"شك أنّ 

   :كأنْ - 
  ستعمل خمففة من الثقيلة وتؤدي نفس املعىن معها، واملالحظ على مواضع استعمال ت

نحاة إن خربها مجلة ولذلك يقول ال ،)مل(الفعل املضارع املنفي بـإال يها ال يلهذه األداة أا 
إال  أن النحاة انطلقوا من حتليلها اعتمادا على مشاتها املبنوية  ،)475()مل(فعلية جمزومة بـ

نصبه كما هو شأن مجيع ما يسمى تتدخل على املسند إليه ف) كأنّ(ومبا أن ) كأنّ(واملعنوية لـ
إال أم قالوا ) مل(نفي بـاملخففة إال الفعل امل) كأن(بعد ت مل يأ ، وقد زعم أنه)إن(أخوات ب

إال أن ذلك يرده تتبع سياقاا ) كأنّ(، قياسا هلا مع إا خمتصة باألمساء وإن امسها مقدر بالنصب
، ولذلك ميكن اعتبار هذه األداة ليست )مل(اليت تؤكد أا خمتصة باألفعال، خصوصا املنفية بـ

ومن أمثلة هذه . ختالف مواضعهما ال) إنّ وإنْ( فرعا عن كأنّ الثقيلة كما هو الشأن مع 
�¡��¢��£��m :األداة يف القرآن الكرمي قوله تعاىل  � � ��� �~�� � � � �}� �| �l ]األعراف 

  . ]7 لقمان[  �m��|��{�����z���y��xl :وقوله أيضا ]92
  :عل غري الفما خيتص بالدخول على /  2

لية اليت وقع فيها تقدمي ويشمل هذا القسم اجلمل غري الفعلية باإلضافة إىل اجلمل الفع  
بعد هذه األدوات  - ما عدا الفعل  - ، ونعين بذلك جميء أي قسم من أقسام الكلم وتأخري

سواء أكانت اجلملة فعلية أم غري فعلية، ومن مث لن نتقيد مبا قال النحاة إنه خيتص باجلملة الفعلية 
ستعمايل للغة وهو دخول األدوات أو االمسية وإمنا سنأخذ بالقول األدق واألكثر قربا للواقع اال

عليه على األفعال أو غري األفعال باعتبار البنية السطحية أي دون األخذ بعني االعتبار ما كانت 
   .   اجلملة من نظام قبل حدوث عملية التحويل بالتقدمي والتأخري

                                                 
  . 597 ص.  نفس املصدر)  473

  .  309 – 1/308. ومغين اللبيب .  5/35. شرح املفصل : انظر )   474
  . 245ص .  أساليب التوكيد يف القرآن الكرمي)  475
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  : إنّ - 
كثر جميء الظرف وهي أداة لتوكيد النسبة يف اجلمل، وال تتصل إال باملسند إليه، ولكن ي  

وهلا صدر اجلملة دائما ) إن يف الدار رجال( وحرف اإلضافة ومدخوله بعدها مباشرة ، حنو 
، واملشهور يف هذه األداة دخوهلا على اجلملة االمسية ويقصد منه اختصاصها باألمساء وهو )476(

  :القول األدق و يتضح لنا ذلك من خالل األمثلة  التالية
فهذه مجل ال ميكن أن ))  كان علي يف البيت (( ، ))جئت إىل اجلامعة (( ، )) ذهب علي (( - 

إنّ كان علي (( ، )) إنّ جئت إىل اجلامعة (( ، )) إنّ ذهب علي :(( ، فال نقول )إن(تؤكد بـ
  )).يف البيت 

إنين جئت إىل (( ، )) إنّ عليا جاء : (( بقولنا بتقدمي غري الفعلمشروط ) إنّ(وإمنا دخول  
   .)) إنّ عليا كان يف البيت (( ، ))  اجلامعة

بكوا خمتصة بغري الفعل، ومن ) إن (ويف ضوء هذا التحليل ميكن أن نعيد صياغة اختصاص  - 
  :من خالل النص القرآين هناك ) إن(العناصر اللغوية اليت تتضام مع 

  ]20البقرة [  �mj��i�����h��g��f��el: االسم  - 
  ]70 احلج[   ��m��{���~��}���|¡������������¥��¤��£��¢l:الضمري  - 
   ] 74 الزخرف[   ��m����F���E��D��C��B�����Al:الصفة  - 
  ] 248ة البقر[  ��mÍ����Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æl:شبه اجلملة  - 
  ]40 الدخان[  �m����E���D��C��B���Al :الظرف  - 

املعرفة ) املسند إليه(  االسمأن يكون  فاالختياراملعرفة والنكرة ) إنّ(وإذا اجتمع يف   
ولك أن ترفع على ، كما كان ذلك يف املبتدأ ال فرق بينها يف ذلك ،النكرة  )املسند( واخلرب

وإمنا ، لالبتداءألن املوضع  "زيدا منطلق وعمرو إنّ": فتقول  االبتداء )إنّ(املوضع ألن موضع 
  . )477( مؤكدة للكالم )إنّ(دخلت 
غري أن الم التوكيد تلزمها  تكلم به وليثبت الكالم،كد ما يؤوإذا خففت فهي كذلك ت  

البقرة [ ��m~��}����|��{��z��y����x��w l: كقوله تعاىل .)478(مما ذهب منها  عوضا

                                                 
  . 237 ص .يف النحو العريب نقد وتوجيه )   476
  . 1/250. األصول يف النحو )  477
  . 233/  4 . لكتابا)  478
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هنا هي ) إن(، بل إنه ميكننا أن ننظر إىل  هذه الالم على أا قرينة لفظية على أن ]143
  .املؤكدة وليست النافية أو الشرطية 

فتكون صلة للقسم؛ تركيبيا مجلة جواب القسم ) إنّ(اليت يطرد فيها جميء ومن املواضع   
واهللا إن زيداً ": فإن قلت. ؛ النقطاع احمللوف عليه من القسم"واهللا زيد منطلق": ألنك ال تقول

 "واهللا لزيد خري منك":مبرتلة الالم اليت تدخل يف قولك )إنّ(اتصل بالقسم،وصارت " منطلق 
)479(.  

  : الالم  -

و هو األمر  ،)سوف(حنو دخوهلا على وذلك  تدخل على األدواتأن  والالم أداة ميكن
الذي دفع بالنحاة إىل القول بتقدير اسم حمذوف ال لشيء إال ألم صنفوا هذه الالم صمن 

�: احلروف اليت تدخل على األمساء ورغم دخوهلا على سوف يف مثل قوله تعاىل m��t

��w��� � �v��ul ]م مل يوسعوا دائرة استعماهلا وإمنا جلأووا إىل التقدير،  إال ]5الضحىأ
 )إن(املضارع، ومل تتقدم  أن الم االبتداء إذا دخلت علىيرى يف هذا السياق  زخمشريفهذا ال

 يعين –ما هذه الالم الداخلة على سوف : فإن قلت « :قال يف الكشاف. فاملبتدأ حمذوف بعدها
��m :يف قوله تعاىل:  � �v��u��t��� � � �wl   - املبتدأ املؤكدة ملضمون  هي الم: قلت

  .)480( »"وألنت سوف يعطيك  ": واملبتدأ حمذوف تقديره. اجلملة
وال تدخل يف خرب دون أخواا خاصة مؤكدة له )إنّ( الالم تدخل على خربهذه و  
تقول  -ند إذ ال تؤثر إعرابيا يف حركة املس - كان عليه  وإذا دخلت مل تغري الكالم عما ،أخواا

إنّ  ":شئت قلت  "إنّ"و"لطعامك آكل  إنّ عمرا"و "زيدا لفيك راغب وإنّ"لقائم  إنّ زيدا": 
 ،بعد الالم) إنَّ ( ولكنه ال بد من أن يكون خرب  "طعامك آلكل إنّ عمرا"و "فيك لراغب زيدا

 إنّ( ما أزالتهما فل )إنّ(ألا للتأكيد ووصلة للقسم مثل )  إنّ( موقع  ألنه كان موضعها أن تقع
فما كان بعدها فهي داخلة  )املسند( أُدخلت على اخلرب )املسند إليه( عن موضعها وهو املبتدأ) 

لفيك  إنّ زيدا": يصلح أن تقول  ال . الالم فيما بعدهفإن قدمت اخلرب مل جيز أن تدخل  ،عليه
إذا وقع موقع  )سند إليهامل(االسم وتدخل هذه الالم على  "إنَّ زيداً أكل لطعامك"وال "راغب 

«��¼��½��¾���m: قال اهللا تعاىل )481(" إنَّ خلفك لعمرا"و" إنَّ يف الدار لزيدا ":تقول  اخلرب

                                                 
  . 107/  4 .املقتضب )  479
  . 126 ص.  اجلىن الداين يف حروف املعاينو .  239/ 6. الكشاف  )   480
  . 231/ 1. األصول يف النحو )  481
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l�] 13 الليل [ .  
   تعاىل يف مثل قوله  اويف اختصاص هذه األداة باالسم نظر ذلك أن النحاة عندما جيدو :

�m� �n��m��l��kl  ]الفعل كما هو ظاهر يتأولونه فرغم دخوهلا على ]124 النحل
يؤثرون تأويل و ،ن املوضع للفعلبأ يقرون الو) حاكم ( ن الفعل املضارع وقع موقع بقوهلم إ

، ويربرون ذلك كما جاء يف كالم ابن السراج بأنه لو ضارعته لهمل االسم وقع موقع ذلك بكونه
ومع  ل كما أن املضارع فعلألنه فع كانت خمتصة بالفعل لكان دخوهلا على الفعل املاضي أوىل 

إن زيداً "و "إن اهللا لربنا" : حنو قولك  ،الذي ال يضارع الفعل االسمقد تدخل على فهي  ذلك
، ورغم ذلك نستطيع القول إا تدخل على (482) فليس هنا فعل وال مضارع لفعل "ألخوك

املوضع للفعل وهو  الفعل املضارع واالسم واحلرف، كما أن جميئها مع املضارع فقط ال ينايف أن
أمر أقروه يف موضع آخر عندما عاجلوا الشروط التركيبية ألفعال املقاربة فقالوا إن خربها يشترط 

، وهو مجلة فعلية رغم أن )483(فيه أن يكون فعال مضارعا مسندا إىل ضمري يعود إىل امسها 
  . املاضي ال يكون خربا هلا 

وهي اليت تكون لتأكيد النفي يف  - ة وتكون مكسور –وهناك ما يسمى بالم اجلحود   
، فقد جاء يف مغين اللبيب أن هذه الالم تدخل يف اللفظ على " ما كان ليفعل : " مثل قولك 

الفعل مسبوقة مبا كان أو بلم يكن، وأا تفيد توكيد النفي، وأن هذا الوجه هو الذي ارتضاه هلا 
مث أدخلت الالم ، ما كان يفعل"  فعلما كان لي" الكوفيون ، ووجه التوكيد عندهم أن أصل 
  .)484(" ما زيد بقائم: "زيادة لتقوية النفي كما أدخلت الباء يف مثل 

����m��É��È: وقد وافقهم يف ذلك الزخمشري يف كشافه فقد قال يف قوله تعال    � �Ç��Æ

Ì��Ë��Ê �l]  وقال يف قوله تعاىل  )485(لتوكيد النفي الالم :  ] 43األعراف :�m��u��t

�v���z��y��x��w l�]كما راح .  )486(ومعىن الالم تأكيد النفي  ]:101األعراف
واليت لتأكيد النفي ختتص من حيث االستعمال خبرب  « :الرضي يقرر هذا املعىن يف الالم بقوله 

" أنت هلذه اخلطة: " وكأن هذه الالم يف األصل هي اليت يف حنو قوهلم ... ماضية لفظا ) كان(
                                                 

  . 244  - 243 / 1.  نفس املصدر ) 482
  . 371/ 2. جامع الدروس العربية )  483

  . 236/ 1. عن كتب األعاريب  مغين اللبيب)  484
  . 108/ 2.  الكشاف)  485
  . 123/ 2. نفس املصدر  ) 486
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ما كنت مناسبا لفعله وال يليق يب " : ما كنت ألفعل "ي تليق بك ، فمعىن أي مناسب هلا وه
  .)487(»وال شك أن يف هذا معىن التأكيد ذلك، 

ما كان :" أيضا يف حنو املستفاد من هذه األداة ونستطيع أن نستشف معىن التوكيد   
كان : "وجب، وهو ، من كالم سيبويه حينما قارن بني هذا املثال املنفي وبني مقابله امل"ليفعل

واعلم أنّ  «:  - الناصبة وإظهارها ) أنْ(يف معرض حديثه عن إضمار  –، يقول سيبويه "سيفعل
ههنا ) أنْ(، فصارت "ما كان ليفعل:" الالم قد جتيء يف موضع ال جيوز فيه اإلظهار، وذلك 

، أي ما "د ألن يفعلما كان زي: "، وكأنك إذا مثّلت قلت "إياك وزيدا: "مبرتلة الفعل يف قولك 
: فإذا قلت هذا قلت " . كان سيفعل: "فهذا مبرتلته، ودخل فيه معىن نفي . كان زيد هلذا الفعل 

  . )488(»" سيفعل:" ، نفيا لـ "لن يفعل: "، كما كان "ما كان ليفعل"
ولعل يف كالم ابن عادل حول هذه األداة ما يقوي داللتها على التوكيد على اختالف 

الم ( ـب "ما كان زيد ليقوم  ": قولك ، فقد رأى أن ) البصرة والكوفة( د املدرستني حتليلها عن
 )الم( كونعلى مذهب البصريني أنه  وذلك  . "ما كان زيد يقوم  ": اجلحود أبلغ من  )

اجلحود نفي اإلرادة للقيام والتهيئة ، ودوا نفي للقيام فقط ، ونفي التهيئة واإلرادة للفعل أبلغ 
 )الالم(على مذهب الكوفيني فألن  بينما.من نفي الفعل؛ إذ ال يلزم من نفي الفعلِ نفي إرادته 

وال خيفى ما يف الوجهني من .)489(عندهم للتوكيد ، والكالم مع التوكيد أبلغ منه بال توكيد 
  .داللة على التوكيد 

  :كأنّ  - 
ال إا مركبة من كاف وهذه األداة اختلف النحاة يف حتديد طبيعتها، فهناك من ق

على التوكيد ، وإن كانت بسيطة ) أن(ومن مث فهي مؤكدة من جهة داللة ) أن(التشبيه و 
، فقدمت "إن زيداً كاألسد"هي للتشبيه املؤكد؛ فإن األصل وقيل ،  )490(ففيها التشبيه املؤكد 

وهو ما .)491( الكاف، وفتحت أن، وصار احلرفان واحداً، مدلوالً به على التشبيه والتوكيد
 ": اعلم أن أصل هذا الكالم «: يقوله "كأن زيداً عمرو "يف حنو إصالح اللفظ فسره ابن جين ب

                                                 
  . 244/ 2.  شرح الكافية)  487

  . 3/07الكتاب )   488
  . 164/  2 .تفسري اللباب البن عادل  )  489
.  1ط. الكويت . وكالة املطبوعات  )املعاين  –البالغة  –الفصاحة ( أساليب بالغية أمحد مطلوب ، : انظر )   490
  .  94ص .  1980

  . 568ص  .اين اجلىن الداين يف حروف املع)  491



 151 

، مث إم بالغوا "إن زيداً كعمرو":  فقالوا" إن " ، مث أرادوا توكيد اخلرب فزادوا فيه "زيد كعمرو
عقد الكالم عليه، فلما  يف توكيد التشبيه فقدموا حرفه إىل أول الكالم عناية به، وإعالماً أن

ألا ينقطع عنها ما قبلها من العوامل، " إن " تقدمت الكاف وهي جارة مل جيز أن تباشر 
  )492( »"كأن زيداً عمرو ":فوجب لذلك فتحها، فقالوا

ومهما يكن من أمر يف أصل هذه األداة، فإا تستعمل بصورة لفظ واحد لتأدية معىن 
وذلك إن كان ما ) إنّ(تضي نصب املسند إليه شأا يف ذلك شأن أسلويب يف اجلملة بعدها، وتق

يسمى امسها من األلفاظ اليت تقبل النصب، وإن كانت هذه األداة قد وردت يف القرآن الكرمي 
�: متصلة بالضمائر غالبا، وورد بعدها االسم املنصوب قليال كما يف قوله تعاىل  � ���m� � � � �� ���_��~���}

a`l ] 7لقمان [  
قتراا بالضمري ال يسمح مبالحظة هذا األثر اإلعرايب إال تقديرا وذلك قياسا مبجيء وا  

  :ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل . االسم بعدها
 -����m���ß���Þ��Ý��áà��æ��å��ä���ã��âl   ]187 األعراف[  
 -��m¿���¾��½l������� ]42النمل [  
 -��m�����Ê���É����È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾l   ]البقرة 

101[  
 -  لكن:  

حرف تأكيد واستدراك وال بد فيه من نفي وإثبات، إن كان فيله نفي فبعده إجياب وإن   
 أن االستدراك ومعىن استدراك، أنه حرف: ) اجلىن الداين(جاء يف قبله إجياب كان بعده نفي 

 أن خفت خبرب األول عن أخربت ملا كأنك قبلها، عليه احملكوم خيالف، المسها حكماً تنسب
 كالم بعد إال يكون ال ولذلك. إجيابياً وإن سلباً إن خبربه، فتداركت ذلك مثل الثاين من يتوهم
وهو ما فسره بعبارة  .)493(والتوكيد "لالستدراك لكن":  بعضهم وقال مقدر أو به ملفوظ

 النفي ا تدركفتس وإجياباً نفياً، متغايرين كالمني بني أخرى الزخمشري انطالقا من كوا تتوسط
 لكن زيد جاءين"و"جاءين عمراً لكن زيد جاءين ما": قولك وذلك. بالنفي واإلجياب باإلجياب

 جاءين"و"حاضر عمراً لكن زيد فارقين":كقولك. اللفظ يف مبرتلته املعىن يف والتغاير."جيئ مل عمراً
                                                 

  . 91/  1.اخلصائص )  492
  . 516 ص . املعاين حروف يف الداين اجلىن)  493
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��m:تعاىل وقوله"غائب عمراً لكن زيد �p��o� �n� �m��lrq�� ���u��t�� � �s

�v�|��{��z����y��x��� � �w l�  ] وتضمن، النفي معىن على] 43األنفال 
 .)494(كثرياً  أراكهم ما

� :حنو ،وخربا مبتدأ بعدها ما يكون اجلمهور مذهب وعلى   m������M� �L
��Nl   ]الواو قبلها كان إذا التشديد حامت والفراء وأبو، الكسائي واختار ] 102 البقرة ،

 ألا، واو قبلها يكن مل إذا والتخفيف، عاطفة وليست، )إنّ( لعم عاملة تكون حينئذ ألا
 حرفا ليس -  املخففة )لكن( أعين -  القسم وهذا. )بل(كـ واو إىل حتتاج فال، عاطفة حينئذ
  .)495(املشددة  )لكن( فرع هو وإمنا. أصليا

 -��m¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡���®��¬���«��ª��©

�¯l  ] 251البقرة [  
 -���m{���z��y��£��¢��¡��������~��}��|l�����  ] 176األعراف[  
 - �m���j��i��h����g��f��e��d��cl  ] 40يوسف[  
 - �m����k����j����i���h��g��f����e��dl   ] 8املنافقون[  
  
  
  :ال  - 

تقوم يف اجلملة أنها  زائدة حني تكون) ال(من بني املعاين اليت ترصدها كتب النحو لـ  
_��`����m���a: تعاىل قوله وكذلك يف "عمرو وال زيد يستوي ما": حنو ،النفي بتوكيد

��c��bl  ] لئال، اآلية يف دخوهلا وتعني:  قالوا، النفي لتوكيد زائدة )ال(فـ، ] 7 الفاحتة 
  .)496(الذين على الضالني عطف يتوهم

  :أما  - 

                                                 
  . 300ص . املفصل يف علم العربية )  494

  . 587 ص . املعاين حروف يف الداين اجلىن)  495
  . 301 ص.  املعاين حروف يف الداين اجلىن)  496
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توكيد  وفائدته يف الكالم أن يعطيه فضل ،حرف فيه معىن الشرط ، ولذلك جياب بالفاء  
فإذا قصدت توكيد ذاك وأنه ال حمالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب  ،"ذاهب عبد اهللا": تقول . 

عبد اهللا « : ولذلك قال سيبويه يف تفسريه  ، "فذاهبعبد اهللا أما ": قلت  ، وأنه منه عزمية
يف  بيان كونه توكيداً ، وأنه: وهذا التفسري مدل لفائدتني  )497(»ذاهب أمره ف مهما يكن من
  .)498( معىن الشرط 

وأغلب ورودها يف القرآن الكرمي أن ما بعدها مبتدأ يطلب خربا ، واجلملة من املبتدأ   
ومن أمثلتها يف . )499(والتأكيد هلا ثابت يف مثل هذا التركيب وغريه ) أما(واخلرب مؤكدة بـ

  :القرآن الكرمي قوله تعاىل 
 -���m}���|��{��z��y��x��w��v l� ] 26البقرة [  
 - �m���°��¯��®�������¬��«l  ] 82الكهف [   
 - �m¼��»���º��¹��¸ l� ]  20السجدة [  
 - �mb��a��`��_��}��|����{����z��yl  ]89- 88ة الواقع [  
 - �m����i���h��������g��fl   ]9الضحى[  
   :يا  - 

 ،)أم باب النداءوهي (  ، فهي يف هذا حرف نداء"يا زيد ":تكون لتنبيه املنادى، حنوو 
وهي  ،يف باب الندبة )وا(فلذلك دخلت يف مجيع أبوابه، وانفردت بباب االستغاثة، وشاركت 

ومذهب سيبويه أن ما ، )500(توكيداالفطن وقد ينادى ا القريب . لنداء البعيد مسافة أو حكما
سبيل على  مبا للبعيدإال أنه جيوز نداء القريب .  عدا اهلمزة من حروف النداء فهو للبعيد

حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو « : وقد صرح بذلك ابن هشام فقال . )501(كيدالتو
  . )502(» توكيداًحكماً، وقد ينادى ا القريب 

  : ها  - 
                                                 

    . 235/ 4. الكتاب )  497
  . 58/  1 .الكشاف )  498
  . 247ص. التوكيد يف القرآن الكرمي لعبد الرمحن املطردي  أساليب)  499
    . 256/ 2. والربهان يف علوم القرآن  . 354ص  . اجلىن الداين يف حروف املعاين)  500
  . 230/ 2. الكتاب  )  501
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هو التنبيه، ويكاد يكون هذا املعىن عند بعض النحاة مرادفًا ) ها(واملعىن الذي دلت عليه   
توكيد، فكأنك كررت لل )أي( نلحقات نيللتاأللف واهلاء اجند سيبويه يذكر أنّ  إذْللتوكيد، 

للتنبيه « : وهو املعىن الذي أورده هلا ابن هشام ثالثًا فقال  .)503( "يا أيها ": مرتني إذا قلت )يا(
  .وليس من مغزى للتنبيه إال التوكيد كما ذكره سيبويه .  )504(» على أنه املقصود بالنداء

 - �m��r���q��p��o��n��m��ll   ]66 آل عمران[  
 - �m� �}��� � � �|��{��z��y��x��w��v��u��t�� �s��r��ql  

 ].109 النساء[

   :من  - 
، ميكن تلخيصهما الزائدة ، وهلا داللتان رئيسيتان) من(وهي اليت يطلق عليها النحاة     

  : )505( كما يرى املرادي فيما يلي
وهي . االستغراقوتسمى الزائدة لتوكيد . أن يكون دخوهلا يف الكالم كخروجها:  األوىل - 

. "ما قام من أحد ":الداخلة على األمساء املوضوعة للعموم وهي كل نكرة خمتصة بالنفي، حنو
سيان يف إفهام العموم،  "ما قام أحد"و "ما قام من أحد "فهي مزيدة هنا، رد التوكيد، ألن

  . دون احتمال
، اجلنس الستغراق، الزائدة وتسمى. العموم على التنصيص لتفيد زائدة تكون أن : الثانية - 

 التنصيص تفيد فهذه. "رجل من الدار يف ما": حنو، بالنفي ختتص ال نكرة على الداخلة وهي
 من واحد ولنفي، العموم سبيل على اجلنس لنفي حمتمل "رجل الدار يف ما "ألن، العموم على
  . الواحد فوق ما دون اجلنس هذا

إليه يف سياق النفي أو النهي أو االستفهام  املؤكدة هذه املسند) من( )506(ومن مواضع  
��m��Ï��Î��Í��Ì:، وذلك يف اجلملة الفعلية وغري الفعلية، كما يف قوله تعاىل )هل(بـ

��Ñ��Ðl  ]وقوله ��]59 األنعام ، :�m� �b���a��`���_��^l  ]وهناك من  .] 59األعراف

                                                 
  . 197/  2 .الكتاب )  503

  . 2/403. مغين اللبيب )   504
  317-316وف املعاين  ص اجلىن الداين يف حر)  505
  . 544/ 3. جامع الدروس العربية )  506



 155 

�:  النحاة من مل يشترط أن تسبق بالنفي وحنوه مستدال بقوله تعاىل m��Ê� �É� �È� �Ç

�����Ël  ]507(]  34 األنعام(.  
�m���Ï :كما تدخل على املفعول به أيضا، يف سياق النفي واإلثبات كما يف قوله تعاىل

����Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðl  ]وقوله أيضا ،] 37اجلن : �m��r

y��x��w�������v��u��t��sl�  ] 64النساء [� �

  :الباء  - 
ا ما تأيت هذه الباء اليت يطلق عليها الباء الزائدة يف سياق النفي، فترتبط حينئذ وكثري  

كما تعد هذه الباء يف النفي نظرية الالم يف اإلثبات ، أي إذا باملسند أو املسند إليه، املفعول به، 
أردت أن تؤكد يف سياق اإلثبات تأيت بالالم يف املسند وإذا أردت أن تؤكد أكثر يف سياق 

  .النفي تأيت ذه الباء يف املسند 
  إنّ عليا جمتهد               إنّ عليا تهد - 
  ليس علي جمتهدا           ليس علي مبجتهد   - 

كما أن الباء الزائدة قد تأيت مع ألفاظ التوكيد املعنوي وهذا االستعمال جاء يف القرآن   
��m :الكرمي ، كقوله تعاىل  �j��� � �il   ] ولذلك تعد أكثر احلروف  ،] 228البقرة

،إذ تذكر كتب النحو زيادا يف مخسة مواضع، يف النفي لسعة استعماهلايف الكالم زيادة 
  :)508(واإلثبات

�m��w��v: وقوله  ]6النساء [ � ���mà��ß��Þl:قوله و : يف املسند إليه للفعل كفى - 

�����xl  ] 55النساء[  
�ومن األمثلة : يف املفعول به -  � � � ���m������w:قوله تعاىل  وردت يف القرآن الكرميليت ا� �v��u�� � � � �t

x l� ]195البقرة[  قوله�:��m��Ñ��Ð��Ï��Îl � ]25 مرمي [� �

" ناهيك خبالد" و"حبسبك درهم: " حنو قوهلم :  يف املسند إليه يف اجلملة غري الفعلية - 
  ".خرجت فإذا باألستاذ عند الباب:" الفجائية، حنو ) إذا(وبعد

  : حنو قول الشاعر:  يف احلال املنفية - 

                                                 
  . 23 ص. القرآن لألخفش  معاين : انظر )  507
  . 546 – 545/ 3. جامع الدروس العربية )  508
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  فما رجعت خبائبة ركاب      حكيم بن املسيب منتهاها                        
��m��u:  ومن أمثلة ارتباطها باملسند قوله تعاىل:  كثريا"ما"و"ليس"يف املسند بعد  -  �t

w���v l��  ] 36الزمر [� وقوله :�m®��¬��« l� ]34األحقاف��[� �

 : ما  -  

وهي اليت دخوهلا ، زائدة رد التوكيد ومن معانيها الوظيفية اليت تنصرف إليها أن تأيت
 .)509(كثرية  )إذا(الشرطية و )إن(وزيادا بعد  من جانب أصل الفائدة، يف الكالم كخروجها

   :ومن أمثلة ورودها يف القرآن الكرمي قوله تعاىل 
 -  �m�����Ð���Ï����Î��Í��Ìl   ]40املؤمنون [  
 -  ��mN��M��L���K��J��I l  ]159آل عمران[   
 - �mu��t������s��r��q��p������o��n��m l�] 58األنفال[  
 -  �m���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S�^]�l ]124 التوبة[ .  
  :بل  - 

�m��R��Q :حرف إضرابٍ، فإن تالها مجلة كان معىن اإلضراب إما اإلبطال حنو  

T��SU��VW�����Z��Y��X��l ]أي بل هم عباد، وحنو   ]26األنبياء�m��¨��§
ª��©«� �� �¯� �®��¬l ]وقد جاءت يف آخر،  إىلوإما االنتقال من غرض  ]70املؤمنون

��m�Ù: كقوله تعاىلأيضا القرآن الكرمي  �Ø� �×� � � �Ö� � �Ô� �Ó� �Ò� �Ñ����D� �C��B��A

l]وقوله أيضا ]  16 – 15 -14 األعلى: �m� ���a��`��_��^]��\���[��Z���e��d���c
� �h��g� �fl ]ابتداء] 63 – 62 املؤمنون وإن تالها مفرد فهي  وهي يف ذلك كله حرف

 فإا" قام زيد بل عمرو "، و" اضرب زيداً بل عمراً"ـعاطفة، مث إن تقدمها أمر أو إجياب ك
جتعل ما قبلها كاملسكوت عنه؛ فال حيكم عليه بشيٍء، وإثبات احلكم ملا بعدها، وإن تقدمها 

ما قام زيد بل : "نفي أو ي فهي لتقرير ما قبلها على حالته، وجعل ضده ملا بعده، حنو 
ما  إىلأن تكون ناقلة معىن النفي والنهي هناك من أجاز ، و"ال يقم زيد بل عمرو"، و"عمرو

                                                 
  . 333ص  . اجلىن الداين يف حروف املعاين)  509
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.)510(وخيتلف املعىن  "وبل قاعد"، "ما زيد قائماً بل قاعداً :"يصح أن يقال  ومن مث بعدها 
    

  :أدوات غري خمتصة  / 3
، ولذلك قيل إا وهي أدوات ال يشترط أن يليها فعل أو اسم أو غريه من أقسام الكلم   

غري خمتصة فيليها الفعل أو االسم أو غريه ، وعدم اختصاصها جيعلها أكثر حرية يف االستعمال 
  .وإن مجع بينها املعىن العام األسلويب واملتمثل يف التوكيد 

  :إمنا  - 
) إنّ(ذلك أن أصلها ) إنّ(أا تشبه  أن املشهور يف كالم النحاة حول هذه األداة رغم 

ال تدخل ) إنّ(، فإن ذلك يدفعه جميء األفعال بعدها، وعن العمل هافكفت) ما(دخلت عليها 
ما كان هلا أن تعمل يف ) إن(على األفعال كما أن فكرة الكف عن العمل ال جدوى منها كون 

والتحديد الدقيق للمعىن الوظيفي هلذه األداة هي أا أداة قصر كما . وهلم الفعل على حسب ق
  . جاء يف عبارة البالغيني، تقصر الصفة على املوصوف أو املسند على املسند إليه 

على أن تكون خلرب ال جيهله ) إمنا ( رى اإلمام عبد القاهر أن موضوع هذا، وي
إمنا هو : ذه املرتلة ، ومعىن هذا أنك ال تقول ألحد املخاطب وال يدفع صحته، أو خلرب يرتل ه

أخوك ، وإمنا هو صاحبك القدمي ، إال ملن ال جيهل ذلك و ال يدفع صحته ويقر به ، ألنك ذا 
��:اىل ـالكالم تنبهه للذي جيب عليه من حق األخ وحرمة الصاحب ، ومنه يف الترتيل قوله تع

m� �E��D��C���B l�  ] وقوله ] 36األنعام: �m��¥��¤��£��¢���¡���

§��¦ l� ]ذلك أنه من املعلوم أنه ال تكون استجابة إال ممن يسمع ويعقل ]  11 يس ،
وكذلك معلوم أن اإلنذار . ما يقال له وما يدعى إليه، وأن من مل يسمع ومل يعقل مل يستجب 

شاه ويصدق بالبعث ال يكون إنذارا وال يكون له تأثري إال إذا كان مع من يؤمن باهللا وخي
  . )511(والساعة ، والكافر اجلاهل يستوي معه اإلنذار وتركه

  : ما و إال  -  
إن خصوصية استخدام هاتني األداتني تكمن يف استخدامهما جمتمعني للداللة على معىن   

وظيفيا مستقال، وقد مسى البالغيون صورما الوظيفية التوكيد، يف حني أن لكل منهما معىن 

                                                 
  .  131 – 130/  1 .مغين اللبيب عن كتب األعاريب )  510
  . 255 - 254ص. دالئل اإلعجاز)  511
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هل، (كـ) إال(حلصر، ويؤدى هذا األسلوب بكل أداة هي للنفي أو تتضمنه بعدها بأسلوب ا
  ) .ال ، ليس 
ال يكونان إال خلرب ينكره كما يرى عبد القاهر أيضا أما  "ما وإال"وموضوع           

، فإنك ال تقوله  "ما هو إال خمطئ"، أو  "ما هو إال مصيب":  املخاطب ويشك فيه، فإذا قلت
ن يدفع صحة ذلك ويرى أن األمر على غري ما قلته، وكذلك إذا رأيت إنسانا من بعيد إال مل

أنه ليس بزيد وأنه إنسان آخر ،   ، مل تقله إال و صاحبك يتوهـم "ما هو إال زيد": فقلت 
  .)512(وجيتهد يف إنكار كونه زيدا 

فرق بينهما دقيق ميكن ورغم أن هاتني الصورتني للحصر تكادان تتقاربان معنويا إال أن ال     
أن يتجلى من خالل خصوصية استخدام كل منها يف تركيب ما دون األخرى، كما ميكن أن 

تفيد ) ما إن( فريق بينهما، إذ يرى أن نرصد يف هذا السياق ما أورده عبد القاهر اجلرجاين من ت
ىن أنك أردت أن ، كان املع "إمنا جاءين زيد": إجياب الفعل لشيء ونفيه عن غريه، فإذا قلت

جاءين زيد ال ": تنفي أن يكون اجلائي غري زيد ، وبذلك يكون الكالم معها شبيها مبعىن قولك 
إجياب الفعل للشيء ونفيه عن غريه دفعة ) ما إن( ، إال أن الفرق بينهما أنك تعقل مع "عمرو 

( مث إن . لتني ، ألن الكالم معها مبرتلة مج) ال ( واحدة ، وليس كذلك احلكم يف العطف بـ
ال ( جتعل األمر ظاهرا يف كون اجلائي زيد ، وال يكون هذا الظهور إذا كان الكالم بـ ) إمنا 

أحدمها : فيذكر اإلمام عبد القاهر دائما أن الكالم معهما حيتمل أمرين ) ما و إال ( أما عن  ،)
الكالم كالما تقوله ال  ، أن تريد اختصاص زيد بايء و أن تنفيه عمن عداه ، وأن يكون هذا

ألن املخاطب يف حاجة إىل أن يعلم أن زيدا قد جاءك ، ولكن ألن به حاجة إىل أن يعلم أنه مل 
، فيكون كالما تقوله ليعلم ) إمنا ( وثانيهما ، أن تريد املعىن الذي ذُكر يف . جيئ إليك غريه 

  .) 513(املخاطب أن اجلائي زيد ال غريه
  
  
  :أنْ  - 

                                                 
  . 256 ص .دالئل اإلعجاز  ) 512
  . 260ص .نفس املصدر  ) 513
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، وتسمى املخففة من الثقيلة ويقول النحاة إا )514(" ملا أن فعل: "اً كما يف قولناوتكون توكيد
رغم أن امسها منوي كما جاءت ) إنّ(ويعنون بذلك)515(ناصبة لالسم ورافعة للخرب كأصلها 

عبارم ومل يظهر إال يف ضرورة الشعر، ومعىن ذلك أن قضية التقدير متعلقة بأمر مقدر وليس 
مما يعين أن قضية اختصاصها خمتلفة عنها ) إنّ(مال احلقيقي كما هو الشأن مع على وجه االستع

��m :ألن هذه يليها الفعل مقوله تعاىل  �w��v���u��t��s��r��ql  ] يونس
مما يعين اختالفها تركيبيا وإن قدر هلا النحاة عمال مل تعمله لعدم ذكر امسها إال كما قالوا  ]10

  .بأنه منوي 
  :إنْ - 

متحقق  ألا تدخل على مجلة ذات مضمون ،)516( د نفي احلكم نفيا فيه تأكيدتفي و 
، )517( والتحقق هو بالنسبة للقائل ال بالنسبة للواقع واحلقيقة وحدها ،أو يف حكم املتحقق

�m��}����|��{��z��y����x��w: تسمى باملخففة من الثقيلة ومنها قوله تعاىل  ومنها اليت

~ l� ]518(]143 البقرة(.  
 : ال النافية للجنس  - 

لتوكيد  )ال(فإن .  ملشاتها هلا، يف التوكيد: ؟ قلت) إن(فلم عملت عمل :  فإن قلت
  .)519(لتوكيد اإلثبات )إنّ(النفي و

 هذا، وقد كثر حذف هذه األدوات رغم تعارض التوكيد مع احلذف ، ذلك أن سبب
أال ترى إىل قول امرئ  ة باملوضع؛ـلقوة املعرفكما يقول ابن جين  حذف هذه احلروف

 : )520(القيس

  ميني اهللا أبرح قاعدا:  فقلت                               

                                                 
  . 222/  4 .الكتاب )  514

  . 217ص . اجلىن الداين )  515
 –االشتغال طبيعته وإعرابه ( دراسة حتليلية لنموذجني  أساليب التوكيد من خالل القرآن الكرميأمحد خمتار الربزة ، )  516

  . 100ص . 1985.  1ط. دمشق ، بريوت . علوم القرآن  مؤسسة) . النافية ) إن( التوكيد بـ
  . 101ص. أساليب التوكيد يف القرآن الكرمي للمطردي )  517
  . 108ص . اجلىن الداين )  518
  . 292ص . نفس املصدر )  519
.  137ص .  2004.  2ط. بريوت، لبنان . دار املعرفة. عبد الرمحن املصطاوي : ت.  الديوانامرؤ القيس، ) 520

  .ولو قطعوا جسمي لديك وأوصايل :  ه وعجز
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 ألنه لو أراد الواجب ملا جاز؛ ألن أبرح هذه ال تستعمل يف الواجب، فال بد من أن يكون أراد
دة التوكيد وأما زيادا فإلرا ."رب إشارة أبلغ من عبارة":  ويكفي من هذا قوهلم. "ال أبرح": 
وذلك أنه قد سبق أن الغرض يف استعماهلا إمنا هو اإلجياز واالختصار، واالكتفاء من . ا

وذلك كابتذالك يف ضيافة . األفعال وفاعليها، فإذا زيد ما هذه سبيله فهو تناه يف التوكيد به
 ل بهضيفك أعز ما تقدر عليه،وتصونه من أسبابك، فذاك غاية إكرامك له وتناهيك يف احلف

)521(.  
 : أنْ الزائدة  - 

وهي من أحرف الزيادة كما يقول النحاة ، وإن جمرد هذه التسمية يؤصل داللة    
ذهب األخفش إىل أا قد قد  و التوكيد فيها كونه يعد الفائدة اليت جتىن من إيرادها يف الكالم ،

�m��c��b :  اىلأما السماع فقوله تع. واستدل بالسماع والقياس ،تنصب الفعل، وهي زائدة
��h��g��f��e��dl  ]وقوله أيضا ،  ]  246البقرة: �m� �¼��»��º��¹l   ] احلديد

  .)522( ] 84 املائدة�m��\��[��Z��Y��Xl  ]: ، وأن يف اآليتني زائدة، كقوله  ] 10
  :أال  - 

املشهور يف إعراب هذه األداة أا حرف استفتاح، وهذا بيان ملوضعها يف الكالم  
 :وتدخل على اجلملة الفعلية حنو ا ملعناها الذي يشرحه النحاة عند التعرض لدراستها،وليس بيان

�m� �e��d���� �c��b��a��`l  ] وغري الفعلية حنو قوله تعاىل ، ]8هود :�m��B��A

� � � � �J��I� �H� �G� �F� �E� �D� �Cl   ] ا ] 62يونسوتفسر معنويا على أ
  .)523( "حقاً معناها ":بدوا، وقيل الكالم صحة وعالمتها ،املخاطب وتنبيه الكالم ستفتاحال
  :ما إ- 

� :الزائدة للتوكيد حنو قوله تعاىل) ما(الشرطية و) إن(منأداة مركبة  وهي m��F

��O��N��M��L���K��J��I��H��Gl ] ي .  )524(] 38البقرةوقد قاسها ابن جن
ال ينكر ذكر أنه ذلك من احلروف اليت يؤتى ا للتأكيد، و وغري )من(والباء و )ال(على 

                                                 
  . 284/  2.  اخلصائص )  521
  .  223- 222ص .  اجلىن الداين يف حروف املعاين)  522
  . 381ص . نفس املصدر)  523
  . 198/ 1. الدر املصون )  524
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وذلك ، وذلك أم قد وكدوا بأكثر من احلرف الواحد ،اجتماع حرفني للتوكيد جلملة الكالم
�m : - جل وعز  - وكذلك قول اهللا  ،والنون مجيعاً للتوكيد فالالم ،"لتقومن ولتقعدن": قوهلم

J��I��H��G��Fl ]525(والنون مجيعاً مؤكدتان )ما(ـف ]26: مرمي( .  
��m: هذا النحو يف القرآن على  هايئكثر جمقد و �q� �p�� � �o� �n��ml 

��m  ]200 األعراف[ �n� �m��ll ] للتأكيد ليصح هنا  )ما(زيدت  و ] 41 الزخرف
سقطت يعين ما مل تدخل النون، فما تؤكد أول الكالم  دخول النون للتوكيد يف الفعل، ولو

وهذا الذي ذهبا إليه .  )526(ء النونهي مبثابة الم القسم اليت جتيء يووالنون تؤكد آخره ، 
من أن النون الزمة لفعل الشرط إذا وصلت إن مبا ، هو مذهب املربد والزجاج ، زعما أا تلزم 

وزعموا أن حذف النون إذا .  "واهللا ألخرجن" : تشبيهاً مبا زيدت للتأكيد يف الم اليمني حنو 
ة من املتقدمني إىل أن ذلك ال وذهب سيبويه والفارسي ومجاع. زيدت ما بعد إن ضرورة 

  .)527(خيتص بالضرورة ، وأنه جيوز يف الكالم إثباا وحذفها ، وإن كان اإلثبات أحسن
  :الواو  - 

هذه الواو لتأكيد لصوق اخلرب باالسم كالواو اليت لتأكيد لصوق الصفة  
وقد  ،] 22الكهف [  ��ms��r��q��p l :يف قوله تعاىل )528(باملوصوف

ر بعض النفة مقترنةً بالواو يف مثل قوله تعاىل برحاة جميء اجلملة الواقعة ص :���\� � �[��Z

��a��� � � � � �`��_���^��]� � � � �  هي اليت -  وصفته املوصوف بني الفصل صولحب ] 4 احلجر[ ���
 ،)إال(ـوب مجلة، بكوا:  بوجهني املوصوف من انفصال للصفة فحصل ،)الإ(ـب - مجلة
 خري وهو إال أحد ليس ": )ما(و )ليس( خرب يف قوهلمثّلني لذلك بنحو مم رابطة، بالواو يءفج

  "منه خري وأنت إال أحد كان ما":  قولك يف وكذلك ،"منه خري وأنت إال رجل ما"و ،"منك
، وذلك ألنّ اخلرب صفة يف املعىن، فكما جاز دخول الواو على اخلرب جاز دخوهلا على )529(

قد تصدر الصفة واخلرب بالواو إذا  «: يثه عن واو احلال وقال الرضي يف سياق حد .الصفة 

                                                 
  . 109/  3 .اخلصائص )  525
  . 131/ 1. احملرر الوجيز)  526
  . 168 - 167/  1. تفسري البحر احمليط)  527
  . 418ص . الكليات )  528
  .  1/235شرح الكافية )  529
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، "ك إالّ وأنت خبيلـما حسبت": ، حنو )إالّ(حصل هلما أدىن انفصال، وذلك بوقوعهما بعد 
  . )530(»"ما جاءين رجل إالّ وهو فقري "و

وداللة هذه الواو على التوكيد هي من اآلراء اليت اشتهر ا الزخمشري وقد تبعه يف ذلك 
قولُ  «: بعض العلماء  ، فهذا السمني احلليب يربر ما ذهب إليه بقوله يف اآلية السابقة 

فإنَّ الص ،من حيث القياس قوي من بعض الزخمشري فةَ كاحلال يف املعىن، وإن كان بينهما فرق
 الوجوه، فكما أن الواو تدخل على اجلملة الواقعة حاالً كذلك تدخلُ عليها واقعةً صفةً

��: يف إعراب قول اهللا تعاىل –،وكذلك فعل العكربي بقوله)531(» � �H�����L��K���J��I

ON��M��� ] 216البقرة  : [» � ON��M��L���� مجلة يف موضع نصب، فيجوز أن يكون
  . )532(»صفة لشيء، وساغ دخول الواو ملّا كانت صورة اجلملة هنا كصورا إذا كانت حاالً 

ا الواو على التوكيد أيضا أا إذا دخلت على الشرط بعد ومن املواضع اليت تدل فيه
  .  )533(تقدم اجلواب، إذ يراد به تأكيد الوقوع بالكالم األول

  : التوكيد بزيادة الضمري  - 
 ، ذلك ألنإن ما يسمى بضمري الفصل يعد يف حقيقة األمر شكال من أشكال الزيادة    

املسند واملسند إليه؛ فيؤتى به لتحقيق تلك النسبة  جميئه إنما يكون بعد متام الفائدة املرجوة من
وهو املعىن الذي فسر به النحاة معىن هذا الضمري بقوهلم إنه يفيد التوكيد .  الكالمية بينهما

  .والتخصيص 
ونورد يف هذا الصدد مقارنة ذكرها أبو حيان تكشف لنا عن إفادة التوكيد     

، وذلك أنك "زيد هو املنطلق"، و"زيد املنطلق :"والتخصيص بضمري الفصل ذكرها بني قولك
، فاملخاطب يعرف وجود ذات صدر منها انطالق، ويعرف زيدا "زيد املنطلق: "إذا قلت 

، فتفيده معرفة "زيد املنطلق: "وجيهل نسبة االنطالق إليه، وأنت تعرف كلّ ذلك فتقول له 
، يفيد تأكيد النسبة، وإنما "املنطلق زيد هو: "إذا قلت ) هو(النسبة اليت كان جيهلها، ودخول 

                                                 
  . 1/211. نفس املصدر )  530
 . 4/288. الدر املصون )  531
  . 1/141 . التبيان يف إعراب القرآن)  532

  . 195/ 3. معاين النحو : وانظر .   922ص  .  الكليات)  533
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، وهذا املعىن )534(تؤكّد النسبة عند توهم أنّ املخاطب يشك فيها أو ينازع أو يتوهم الشركة
  .األخري هو التخصيص 

 - �m��ª��©��¨��§l  ] 35البقرة[    
 - �m��|��{��z��y��xl  ] 535(وفصال جيوز أن يكون هو توكيدا  ]62احلج( .  
  :الصيغة التوكيد ب - 

" زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن " أن ة يالبالغالدراسات من األصول املشهورة يف   
وقد ترتب على ذلك يف حدود اإلفراد أن نفهم من تضعيف عني الثالثي أو زيادة مهزة يف أوله 
أو زيادة تاء االفتعال عليه أو حنو ذلك إضافة معىن جديد إىل مفهوم اجلدث ارد ففي 
التضعيف توكيد كما يف زيادة اهلمزة تعدية ويف التاء االختاذ أو املطاوعة أو التأكيد أو غري ذلك 

يف قوة اللفظ لقوة ( بابا يسميه  ولذلك جند ابن األثري يعقد، )536(من معاين صيغة االفتعال 
بالغة يف يذكر فيه أمثلة من القرآن الكرمي ومن الشعر دلت فيها الصيغة على معىن امل) املعىن 

�¬��� �m: الشيء وقوة املعىن، مما له صلة بتأكيد الصفة نفيا أو إثباتا، حنو قوله تعـاىل  � � �«

��¯����®l  ] فريى أن هذا الباب جبملته ال يقصد به إال املبالغة يف إيراد املعاين   …] 43القمر
)537( .  

ائد فيها هو ما وهذا التفسري الوظيفي لزيادة حروف الكلمة الواحدة لتأدية معىن ز
واعلم  أن « : شرحه باستفاضة الزركشي عند تعرضه للزيادة يف بنية الكلمة، وذلك بقوله 

فال بد أن يتضمن من  ،وزن آخر أعلى منه إىلاللفظ إذا كان على وزن من األوزان مث نقل 
ب زيادة وج األلفاظاملعىن أكثر مما تضمنه أوال ألن األلفاظ أدلة على املعاين فإذا زيدت يف 

هذه فهو أبلغ من قادر لداللته على  m ��¯����®���¬����«l :املعاين ضرورة ومنه قوله تعاىل
 »قوة اللفظ لقوة املعىن  ويسمى هذا،عن اقتضاء قدرته يءأنه قادر متمكن القدرة ال يرد ش

 ، ويف نفس السياق يتحدث الرضي عن داللة التوكيد يف حروف الزيادة كاهلمزة مثال إذ)538(
يف هذه  واألغلب ،واملبالغة التأكيديف تتمثل " أقالين "  يف حنومن داللة زائدة وذلك فيها البد 

                                                 
  . 44/ 1. البحر احمليط تفسري )  534

  . 230/  2. التبيان يف إعراب القرآن )  535
  . 131/ 2.  2000.  2ط. القاهرة  3.عامل الكتب .  البيان يف روائع القرآنمتام حسان ، )  536
  . 56/ 2. املثل السائر )  537

  . 25/  3 .يف علوم القرآن الربهان)  538
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أن ال تنحصر الزيادة يف معىن، بل جتئ ملعان على البدل، كاهلمزة يف أفعل تفيد النقل،  األبواب
  .)539(ذا كذا، وكذا فعل وغريه  يءوالتعريض، وصريورة الش

  :صيغة فعال    -1
، وتعين املوصوف باحلدث )فاعل(هي ) فعل(يغة صفة الفاعل من الفعل إن ص  

، وقد يقصد ا ) فعال( يف معناها الصريف، فإذا قصد املبالغة يف االتصاف باحلدث جيء بصيغة
أيضا مزاولة الشيء مرة بعد مرة وهو أيضا شكل من أشكال املبالغة، وقد جاء يف شرح شافية 

، مبعىن ذى كذا، إال أن )غفار(، وبناء املبالغة فيه حنو )غافر (حنواسم الفاعل ابن احلاجب أن 
 يءكذا ال جيئ إال يف صاحب ش ذيمبعىن  الذيففعال  ،ملبالغة الفاعل األصلفعاال ملا كان يف 
ويعاجله ويالزمه بوجه من الوجوه، إما من جهة البيع كالبقال، أو من جهة  يءيزاول ذلك الش

 .)540(البغال القيام حباله كاجلمال و
���m��n���m :جاءت هذه الصيغة يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىلوقد  �l��k��j

p��ol   ]فإن أريد اتصاف صاحب احلدث باحلدث أكثر لكثرة مزاولته ]23 الكهف ،
��: وقد استخدمت يف القرآن أيضا كما يف قوله عز وجل) فعال(للفعل أو التصاقه به جيء بصيغة 

�m��Ê��É��È��Ç��������Ël  ] 107هود[ .  
 - �mc��b��a��`��_l   ] 4ص[  

، وتدل على كاذبهي ) كذب( كما هو معلوم فإن صيغة صفة الفاعل من الفعل   
واالنتقال إىل صيغة فعال منها يعين انتقال الداللة يف هذا  احلدث بالكذب،اتصاف صاحب 

  . ه الصفة اللفظ من جمرد االتصاف بالكذب إىل التكثري واملبالغة يف هذ
 - �mx������w���v��u��t���s��r�����ql   ] 13الزمر[  
 - �m��a��̀ ��_��^��]l  ]182 آل عمران[  
��� - �����m�����£�����¢��¡°��¯��®¬��«��ª©��¨��§��¦¥���¤�������l   ]132 طه[  

 - �m��{���z�����y��x���v���ut��s����r��ql   ] 25 – 24ق[  
 - �m�µ��´��³����±��°¯��®��¬������»���º���¹��¸l   ]12- 11- 10 القلم[  

                                                 
 منشورات حممد. حممد حميي الدين عبد احلميد وآخران : ت . شرح شافية ابن احلاجبرضي الدين اإلستراباذي، )  539

  . 83/  1.  دون ط . بريوت، لبنان .الكتب العلمية دار . علي بيضون 
  . 85/  2 .نفس املصدر )  540
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 - �m��Ñ��Ð��Ï��Îl  ]37 الشعراء[  
  :صيغة افتعل  - 2
 - �mH���G��F��E��D��C��B��A l����� ]65 مرمي [  
للداللة " افتعل :" ولكنه يف هذه اآلية استخدم صيغة األمر " اصرب: " صيغة األمر من الصرب يف  

  .)541(أبلغ من األمر بالصرب من أصرب " اصطرب" على قوة يف االتصاف بالصرب، إذ إن 
 - �m��W��V��U��T���S��R����Q��P��Ol  ] 4مرمي[  
 - �m´��³��²��±��°� �¯ l�] قبل ألنه ملا كانت السيئة ثقيلة وفيها  ] 286 البقرة

  .)542(تكلف زيد يف لفظ فعلها 
  : علنصيغة فع - 3

تكرير املعىن يف باب  إن وتدرج هذه الصيغة يف كتب الصرف ضمن صيغ التكرير، إذ
 "فعوعل"و "افعوعل"إمنا هو للعني وإن كانت الالم فيه أقوى من الزائد يف باب  )صمحمح(
وهلذا أيضاً ضاعفوها كما ضاعفوا . ألن الالم بالعني أشبه من الزائد ا ،"فعنعل"، و"فعيعل"و

ال ترى إن الفعل الذي هو ؛ إال أن العني أقعد يف ذلك من الالم؛ أ"عتل"العني للمبالغة؛ حنو 
فليس  "اسحنكك"و "اقعنسس"فأما .  ال يضعف وال يؤكد تكريره إال بالعنيموضع للمعاين 

الغرض فيه التوكيد والتكرير؛ ألن ذا إمنا ضعف لإلحلاق، فهذه طريق صناعية، وباب تكرير 
، وحتاموا طريق الصنعة العني هو طريق معنوية؛ أال ترى أم ملا اعتزموا إفادة املعىن توفروا عليه

  .)543(تقطيعا وتكسريا  "كسر"و"عقطّ": واإلحلاق فيه، فقالوا
��mوقوله تعاىل  � �`� �_l] والكبكبة  روى ومل يقل وكبوا قال الزخمشري ]94 الشعراء

يف جهنم ينكب ي تكرير الكب جعل التكرير يف اللفظ دليال على التكرير يف املعىن كأنه إذا ألق
 )544(مستجار  أخرى حىت يستقر يف قعرها اللهم أجرنا منها خري ومل كبة مرة بعد

  : صيغتا املضارع واملاضي  - 4
، ويقدم يف هذا الباب ذكرنا سابقا أن ابن جين جيعل التوكيد ضربا من االحتياط

جاءوا فيه بلفظ املضارع وإن . "مل يقم زيد": ومنه قوهلم أشكاال متعددة للتوكيد غري الصناعي،
                                                 

  .  25/ 3. الربهان يف علوم القرآن )  541
542

  . 25/ 3 .نفس املصدر )  
  . 156/ 2 .اخلصائص )  543
544

  . 25/  3 .يف علوم القرآن الربهان  ) 
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وذلك أن املضارع أسبق رتبة يف النفس من املاضي؛ أال ترى أن أول أحوال  ي،املضكان معناه 
فإذا نفى املضارع الذي هو األصل فما ظنك  ،احلوادث أن تكون معدومة، مث توجد فيما بعد

؛ فيجيء بلفظ املاضي واملعىن معىن "إن قمت قمت": وكذلك قوهلم،باملاضي الذي هو الفرع
، فجاء مبعىن املضارع املشكوك يف وقوعه بلفظ االحتياط للمعىند وذلك أنه أرا. املضارع

  )545(. ال أنه متوقع مترقب ،املاضي املقطوع بكونه، حىت كأن هذا قد وقع واستقر
  : التوكيد باجلملة   - 

تأخذ بعض اجلمل يف اللغة العربية وظائف ميكن أن تؤدى باملفرد وهي اليت مساها النحاة   
من اإلعراب، كما ميكن أن تأخذ وظائف خاصة ال ميكن أن تؤد إال باجلمل  باجلمل اليت هلا حمل

منها اجلملة االستئنافية واجلملة . وهي اليت مساها النحاة اجلمل اليت ال مل هلا من اإلعراب
  .االعتراضية 

  :اجلملة االستئنافية  - 
 -��mÖ����Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì�����Ë��ÊÉ��È��Ç��Æl  ] 134البقرة [

هذه اجلملة استئناف ليس إال، ومعناها التوكيد ملا قبلها، ألنه ملّا ���m �Ó��Òl:قوله   
فلذلك ال يسأل أحد ، إن خريا وإن شرا ،تقدم أنّ أحدا ال ينفعه كسب أحد بل هو خمتص به
  . )546( وا بذلكعن غريه، وذلك أنّ اليهود افتخروا بأسالفهم فأخرب

  :اجلملة االعتراضية  - 
علق هذا النوع من اجلمل بالسياق الذي يرد فيه كما يتعلق بقصد املتكلم ، فليست يت  

: كل مجلة اعتراضية مجلة مؤكدة، يقول ابن قيم اجلوزية عند تعرضه ألغراض اجلملة االعتراضية
وفوائد االعتراض ختتلف حبسب  قصد املتكلم وسياق الكالم من قصد االعتناء و التقرير « 

م املقسم عنه واملخرب عنه ورفع توهم خالف املراد واجلواب عن سؤال مقدر والتوكيد وتعظي
  .) 547(» إىل غري ذلك 

وهو جار عند العرب جمرى . قد جاء يف القرآن، وفصيح الشعر، ومنثور الكالمل  
التأكيد، فلذلك ال يشنع عليهم، وال يستنكر عندهم، أن يعترض به بني الفعل وفاعله، واملبتدأ 

:  قال اهللا سبحانه وتعاىل. فيه بغريه، إال شاذا أو متأوال  ذلك مما ال جيوز الفصلوخربه، وغري
                                                 

  . 105/  3 .اخلصائص  )   545
  . 129/ 2.  ب البن عادلتفسري اللبا)  546

  . 139ص . دون ط . ، دار الفكر للطباعة والنشر  التبيان يف أقسام القرآن ، ابن قيم اجلوزية)   547
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m� �� � � � �×��Ö����Õ�� � � �Ô��Ó����Ñ��Ð���� � � �Ï��ÎC��B��� � �Al ]75 الواقعة – 
ألنه اعترض به " وإنه لقسم لو تعلمون عظيم " أحدمها قوله: فهذا فيه اعتراضان ] 77 – 76

إنه لقرآن " وبني جوابه الذي هو قوله " فال أقسم مبواقع النجوم "  بني القسم الذي هو قوله
وبني صفته اليت " قسم " ويف نفس هذا االعتراض اعتراض آخر، بني املوصوف الذي هو" كرمي 
ولو جاء الكالم غري . فذانك اعتراضان كما ترى". لو تعلمون " وهو قوله " عظيم " هي 

عظيم لو " م مبواقع النجوم، إنه لقرآن كرمي، وإنه لقسم فال أقس: معترض فيه لوجب أن يكون
  .)548( " تعلمون 

 - �m� �s�� � � �r��q��p��o��n��m��l��k�� � �j��i��h��g��fl  ]
فاعترض بذكر شأن محله ووضعه بني الوصية واملوصى به، توكيدا ألمر الوصية ]  14لقمان 

ه من محله ووضعه مما مل يتكلفه األب بالوالدة اليت هذا شاا وتذكريا لولدها حبقها وما قاست
)549(  

  : مجلة القسم  - 
األمر الذي جعل الدارسني  ،أشهر أنواع التوكيد باجلملة يف اللغة العربيةمن يعد القسم   

عناية كبرية خلصوصية التوكيد به، إذ إن القسم أعلى درجات التوكيد وقد  ميا وحديثا يولونهدق
غري فعلية مجلة فعلية أو  القسمواله وصور تأديته ملعناه، زخر القرآن الكرمي به وتعددت أشك

باهللا، وأقسمت، وآليت، وعلم اهللا، ويعلم اهللا، : تؤكد ا مجلة موجبة أو منفية حنو قولك
ولعمرك، ولعمر أبيك، ولعمر اهللا، وميني اهللا، وأمين اهللا، وأمي اهللا، وأمانة اهللا، وعلي عهد اهللا 

شأن اجلملتني أن تترتال مرتلة مجلة واحدة كجمليت الشرط واجلزاء، ومن . ألفعلن أو ال أفعل
  .)550(وجيوز حذف الثانية ها هنا عند الداللة جواز ذلك مثة

والقسم تناوله القدماء واحملدثون مبعناه الواسع فقد مشل كل ما يدل على معناه العام   
��m��k: له تعاىل ومما يدل على أن أصل اليمني إشهاد اللَّه، قو ؟ منها اليمني �j� �i� � �h� �g

ll  ]  لم اهللا  ":وقول العرب]  204البقرةعيف مقام احللف املغلظ ، وألجله كانت " ي

                                                 
  . 335/  1.  اخلصائص )  548
  . 140ص.  التبيان يف أقسام القرآن)   549
  . 344ص . يف علم العربية املفصل  )  550
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الباء هي أصل حروف القسم لداللتها على املالبسة يف أصل معانيها ، وكانت الواو والتاء 
  .)551(الحقتني ا يف القسم اإلنشائي دون االستعطايف 

معاين زائدة على  الباحثني حيملونها النوع من اجلمل هو الذي جعل ولعل تركيب هذ  
ما يقسم به ليتناسب مع املقسم عليه، فلو تتبعنا ما ورد  تنويعبالنظر إىل جمرد التوكيد، وذلك 

لوجدنا أن فيها القسم الصادر من اهللا عز وجل، والقسم من أشكال للقسم يف القرآن الكرمي 
مما يشعرنا بتنوع املقصود بني النوعني هذا من جهة، ومن جهة أخرى  الصادر على لسان العباد

وإمنا يقسم  " ...باهللا واهللا وريب "فإن قسم اهللا ال يقف عند حدود األلفاظ املعروفة للقسم 
مما جيعل هذا النوع من التوكيد  " ...الضحى، الشمس، التني ، القمر، النجم  ": مبخلوقاته

فروق الداللية بني هذه األنواع والسياقات اليت خصت ا يف القرآن جماال خصبا للبحث يف ال
  .الكرمي 

  :أنواع القسم  - 
وهو الذي يستدل عليه بأحد حروف القسم أو بفعل القسم أو ما : ظاهر أو صريح  -أ  

��m: معا، وذلك كما يف قوله تعاىل  � � �H��G��F��E����C��B��Al ] 8 -7 الذاريات [ 
  .)552(] 109األنعام [ ��m��ºÂ��Á�����À��¿��¾��½��¼��» l: وقوله 

إن احملذوف يكون يف حكم املذكور من ناحية الداللة إذا كان : مضمر أو غري صريح  –ب 
  . )553(هناك دليل عليه، والدليل عموما إما أن يكون لفظيا، وإما أن يكون معنويا 

: يفهم من كالم سيبويه يف قوله  ، هو ماوهو القسم الذي دلت عليه الالم: الدليل اللفظي  - 
إمنا جاءت : إذا جاءت مبتدأة ليس قبلها ما حيلف به، فقال   "لتفعلن ": وسألته عن قوله «

�m: حنو قوله تعاىل )554(»على نية اليمني، وإن مل يتكلم باحمللوف به  �������®��¬��«

l   ]186 آل عمران [  
  ] 71مرمي [  ��m��b��a��`�c l: كقوله تعاىل : الدليل املعنوي - 

  : أحرف القسم وألفاظه 

                                                 
  .267/  3 .التحرير والتنوير )  551

  . 137/ 4. النحو  معاين)  552
  .  138 – 137/ 4. معاين النحو  و . 726ص. الكليات )  553

  . 106/ 3. الكتاب )  554
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للقسم عدة حروف وألفاظ مشهورة يف االستعمال مجعها النحاة قدميا، ميكن أن نطلق 
حروفا أم أمساء أم أفعاال لكوا تشترك يف تأديتها  تعليها مصطلح أدوات القسم سواء أكان

  .ب ملعىن القسم يف اجلمل ومن مث تكون قرينة لفظية على هذا البا
فهي لعمرك،  أمين اهللا،  :ألفاظهالواو،  الباء،  التاء، الالم ، أما : فحروف القسم هي 

  .)555(عمرك اهللا، قعدك اهللا 
هذا، ولشدة ارتباط وظيفة التوكيد بالقسم مسيت بعض التراكيب يف اللغة العربية قسما   

مي رغم خلوها من لكوا تؤدي معىن التوكيد، بل وأحلقت بنماذج القسم يف القرآن الكر
 احلشر[  �m������u��t��s��rl: حروفه أو ألفاظه اليت ذكرناها سابقا، من ذلك قوله تعاىل 

  .)556( »ملا جاء توكيدا للجزاء مسي قسما  «: يقول العكربي ]  11
ولعل أكثر ما يفيده القسم التوكيد، وذلك باعتبار االستعمال وهو ما جعل العلماء   

أساسيتني يف القسم وذلك باعتبار أسلوب اجلواب ، فإذا كان خربيا فالقسم يفرقون بني داللتني 
  . ) 557(لتوكيد مضمون اجلملة وإن كان طلبيا فهو لالستعطاف 

وقد ناقش كثري من العلماء منذ سيبويه داللة االستعطاف على القسم والتوكيد ، كأمنا  
: احلقيقة يف استعطاف هو الذي قسمال يفمثال  جيوز فال. ء غري التوكيدييأبون ربط القسم بش

 وقسم،توكيد به يقصد قسم قسمان القسم إن ومقتضاه. مبقسم ليس ألنه،"قمت هل تاهللا" 
 يتصور وكيف، نظر قسماً االستعطاف به يقصد ما تسمية ويف. والسؤال االستعطاف به يقصد
 وملا، جواباً يقتضي أقسمت بأن سيبويه سأل وهلذا.مقدر وال به ملفوظ ال جواب دون قسم

 معىن فيه كان إذ، اهللا بنشدتك شبهوه بأم اخلليل وأجابه؟ جاز فكيف، جبواب ليس فعلت
 ومنه.)558(به  املشبه يف مراد غري ذلك أن كما ،املشبه يف مبراد ليس القسم أن فأفاد. الطلب

  .فداللة هذا التركيب اللغوي على التوكيد تتوقف على األسلوب املستعمل يف جوابه 
  :التكرارالتوكيد ب - 

                                                 
  .و ما بعدها  138/ 4. معاين النحو )  555
  . 726ص .الكليات )  556
  . 14 -13ص .  أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي)  557
  . 463/  3 . األدب خزانة)  558



 170 

إن التكرار يعد زيادة أيضا ولكنها زيادة من نوع خاص إذ تعتمد على زيادة التلفظ   
إخل ، كما قد يكون مجلة أو ...بنفس العنصر اللغوي السابق سواء أكان أداة أم امسا أم وصفا 

  .شبه مجلة ويعتمد فيه على العنصر املراد تأكيده والتركيز عليه
  : ةمتكرار الكل - أ
  ] 108 هود[   �m��Ô��Ó�Ò��Ñl:  تكرار األداة -1- أ

 - �mº��¹��¸��¶��µ��´��³���²��±��° l��� �  )ها( و ]38 حممد�[ �
 «: قال. )559(الداخلة على الضمري هي اليت كانت مع اسم اإلشارة، وفصل بينهما بالضمري

: يعين يف حنو.  فصل توكيداوفصلها من ارد بأنا وأخواته كثري، وبغريها قليل، وقد تعاد بعد ال
  �.)560(»"ها أنتم هؤالء"
  ]17الطارق [    �m�����m��l���k��jl: تكرار الفعل -2- أ
  ]11- 10لواقعة ا[ �m�����ª��©����§��¦l: تكرار الوصف  -3- أ
سمى بضمري و ما ي" أنت أنت ناجح " بنوعيه الضمري املنفصل حنو : تكرار الضمري  -4- أ

��m: الفصل كقوله تعاىل  � � �E��D��C�� � �B��Al  ]6 احلج[��m��v� �u��t��s��r� �q���p
��xw������|��{��z��yl   ]32 البقرة[  

  " .أخاك أخاك:"حنو : تكرار االسم  -  5- أ
  ]36 املؤمنون[ �m����ª������©��¨��§l: حنو قوله تعاىل : تكرار اخلالفة   -  6- أ

  : تكرار اجلملة - ب
ام خاص فهو يعتمد على ذكر العاطف غالبا بني خيضع تكرار اجلملة العربية لنظ  

إذ قد يفهم أنه "أكل زيد مث أكل زيد : " اجلملتني ، إذ العطف أوىل إال إذا أدى إىل اللبس حنو 
، كما أن معىن التوكيد خيتفي إذا ) 561(أكل مرة ثانية وأنت ال تريد إال أنه أكل مرة واحدة 

  . النوع من التكرار يف القرآن الكرمي فهم منه أنه أكل مرة ثانية ، وقد جاء هذا
��m:  بدون عطف -1- ب � � � �°� � � � � � � � � �¯��®� � � � �¬� � � � � � � � � �ª� � � � � � � � �©��¨� �§l ] فهذا ]  6- 5االنشراح ،

التركيب اعتربه بعض العلماء غري مؤكد، ألن النكرة إذا أعيدت كانت غري األوىل أما املعرفة إذا 
                                                 

  . 347ص  .عاين اجلىن الداين يف حروف امل)  559
  . 239 – 237/ 1.شرح التسهيل )  560
  . 271/  2. أصوات العربية وحنوها وصرفها   احمليط يف)   561
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: " حمتجني يف هذه اآلية بقول عبد اهللا بن عباس عليها  لداللة العهدأعيدت فهي نفس األوىل 
، إال أن هناك من أكد على داللة التوكيد فيها كون اجلملة الثانية هي   "لن يغلب عسر يسرين

كما ال   - أي املغايرة –نفس اجلملة األوىل مكررة وذلك أن هذا اللفظ ال حيتمل هذا املعىن 
أن يكون معه رحمان، بل هذا من " رحما إن مع الفارس رحما إن مع الفارس: " حيتمل قول القائل

ويكون الغرض تقرير معناها يف : وذلك كما يقول فخر الدين الرازي ،)562(باب التوكيد
  .)563(النفوس ومتكينها يف القلوب

��m :قوله  وحنو:  بالعطف -2- ب � � �h��g� �f� �e� � � �c�� �b� �al    ]35 – 34: القيامة[، 
�����mb: وقوله تعاىل  � �i��h��� � �g��f��� �d���cl ]وسيأيت شرحه ] 4 -  3 التكاثر

  .يف الفصل التطبيقي الثاين من الباب الثاين إن شاء اهللا  
  :التوكيد بالتقدمي والتأخري :ثانيا 

يقوم التوكيد بالتقدمي على أساس اخلروج جبزء من اجلملة عن مكانه األصلي املخصص   
، ولذلك فهو يعتمد على معرفة األصل يف تركيب اجلملة )564(له وتقدميه على اجلزء الذي قبله

  .األصلية ليستبني فيما بعد مواطن التقدمي والتأخري أو أن اجلملة مل يطرأ عليها هذا التغيري 
ولعل ممن بني داللة التقدمي على التوكيد عبد القاهر اجلرجاين شارحا كالم سيبويه يف هذا اال   

هذا الذي ذكرت من أن تقدمي ذكر احملدث عنه يفيد التنبيه له قد ذكره و «:  بعبارته املشهورة
عبد " ":ضربت عبد اهللا "  :كقولنا يف ...صاحب الكتاب يف املفعول إذا قدم فرفع باالبتداء 

فنبهته له، مث بنيت عليه الفعل  ،"عبد اهللا ": وإمنا قلت ] : يعين سيبويه [ ، فقال"اهللا ضربته 
مل يقتصروا على العناية واالهتمام يف  النحاة واجلدير بالذكر هنا أن، ) 565(»ء ورفعته باالبتدا

وما يف أسلوب اإلعجاز دالئل  املأخوذة منتربير التقدمي كما قد يظن من يقرأ الفقرة السابقة 
مل جندهم اعتمدوا فيه شيئا جيري جمرى األصل غري العناية «: صاحبها من احلصر، وذلك يف قوله

وليس من مغزى للتنبيه الذي ذكره النحاة غري التوكيد والتحقيق ، وذلك ألنك  .» واالهتمام
إذا قدمت الشيء فقد نبهت السامع له ومنعته بذلك من الشك أو توهم الغلط والتزيد منك يف 

                                                 
  . 896 -895ص  . الكليات)  562
  .  7/  32) . مفاتيح الغيب ( التفسري الكبري)  563
  . 243ص . يف النحو العريب نقد وتوجيه )   564
  .101ص. دالئل اإلعجاز ) 565
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، وهذه هي األغراض اليت يؤتى بالتوكيد من أجل تفاديها )566(احلكم الذي تنسبه له بعد ذلك
  .) 567(يف الكالم

  
  

  :يف اجلملة العربيةعناصر التقدمي 
ليست كل عناصر اجلملة قابلة لتغيري موضعها األصلي كما هو معلوم، وهذا ما أكد     

عليه علماء اللغة، فالصلة ال تتقدم املوصول والصفة ال تتقدم املوصوف والتوكيد ال يتقدم 
جيوز تقدمي الصلة وال شيء  وال «: يقول ابن جني يف ذلك املؤكد والبدل ال يتقدم املبدل منه 

منها على املوصول، وال الصفة على املوصوف، وال املبدل على املبدل منه، وال عطف البيان 
على املعطوف عليه، وال العطف الذي هو نسق على املعطوف عليه، إالّ يف الواو وحدها، وعلى 

لى اآلخر حبسب األصل يف إال أن املسند أو املسند إليه قد يتقدم أحدمها ع ،)568(»قلته أيضا 
نوع اجلملة، واملفعول يتقدم طريف اإلسناد أو يتقدم املسند إليه على فقط يف اجلملة الفعلية، 

  :وفيما يلي  تتبع هذه العناصر اليت ختضع لظاهرة التقدمي لتأدية وظيفة أسلوبية هي التوكيد 
  :تقدمي املسند إليه  - أ

 تأملنا إذا نافإن له وحتقيقه اخلرب تأكيد يقتضي) سند إليهامل(  عنه احملدث تقدمي و إذا كان    
 ليس": الرجل يقول أن حنو، منكر من إنكار فيه سبق فيما جييء الكالم من الضرب هذا وجدنا

. "خصمي إىل متيل ولكنك أقول ما على األمر أن تعلم أنت ":له فتقول، "تقول بالذي علم يل
  .)569( "عليه حلف وإن قال فيما الكذب يعلم هو"و "أنكر وإن ذاك يعلم هو ":الناس وكقول

���m:تعاىل له قوله -  �²��±��°��¯��®��¬l ]من فهذا ]75عمران آل 
 كاذب بأنه يعترف مل وإذا، كاذب بأنه يعترف ال الدين يف السيما الكاذب أن وذاك أبني شيء

 يقول أن حنو شك فيه اعترض فيما جييء أو، كاذب بأنه بالعلم يعترف أن ذلك من أبعد كان
ومما حيسن  ".أداريه ولكين أعلم أنا ":فيقول، "يبلغك ومل فالن صنع ما تعلم ال كأنك": الرجل

أنا أقوم ذا "، "أنا أكفيك "،"أنا أعطيك ":قول الرجل أيضا ذلك فيه ويكثر الوعد والضمان

                                                 
  .وما بعدها  99ص . الئل اإلعجازد: انظر )  566
  .222- 221/   2. شرح املفصل :  انظر )  567
  . 385./2اخلصائص )  568

  . 102 ص . اإلعجاز دالئل)  569
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ويف الوفاء به، وذلك أن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشك يف متام الوعد . "األمر
  .)570( شيء إىل التأكيدفهو من أحوج 

�m��k��j��i�����h��g��f���e��d��c��b: وجل عز قولهمنه كما ذكر عبد القاهر    

� � mll  ]م منهم دعوى) آمنا(: قوهلم أن وذلك مدع تكذيب يف]  61 املائدةخيرجوا مل أ 
  .تكذيب موضع فاملوضع، به دخلوا كما بالكفر

أنه ليس إعالمك الشيء بغتة مثل إعالمك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له، ومجلة األمر 
إن الشيء إذا « :  ألن ذلك جيري جمرى تكرير اإلعالم، يف التأكيد واإلحكام، ومن هاهنا قالوا

ويدل على صحة ما  » أضمر، مث فسر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غري تقدم إضمار
��m: قوله تعاىل قالوه أنا نعلم ضرورة يف �Ç��Æ���Å� � � �Äl  ] فخامة وشرفاً  ] 46احلج

وكذلك السبيل أبداً يف كل كالم كان . فإن األبصار ال تعمى: وروعة ال جند منها شيئاً يف قولنا
��m: فقوله تعاىل. فيه ضمري قصة � � �É���È��Ç���� � � � � �Æl  ] يفيد من القوة ] 117املؤمنون

إن الكافرين ال يفلحون، مل يفد ذلك، ومل يكن ذلك : ا لو قيليف نفي الفالح عن الكافرين م
به يف حكم من بدأ وأعاد ووطد، مث بني  كذلك إال ألنك تعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه أنت

 .)571(وال خيفى مكان املزية فيما طريقه هذا الطريق. ولوح مث صرح

  :تقدمي املسند  - ب
��µ¶� �: وكذلك ما وقع يف قوله عز وجلّ      � � � � � � � �´� �³� � من تقدميٍ ]  10فاطر [ ��

أنّ العزة كلّها خمتصة  «: للمسند على املسند إليه، ومعىن هذا التقدمي كما يقول الزخمشري 
واخلرب هو العنصر اللغوي الذي مل مينع النحاة تقدميه على  .)572(»باهللا، عزة الدنيا وعزة اآلخرة 

كغرض من أغراض س من مغزى للتنبيه الذي ذكره النحاة ولي)على عكس الفاعل مثال(املبتدأ 
غري التوكيد والتحقيق ، وذلك ألنك إذا قدمت الشيء فقد نبهت السامع له ومنعته التقدمي 

، وهذه )573(بذلك من الشك أو توهم الغلط والتزيد منك يف احلكم الذي تنسبه له بعد ذلك
  .)574( الكالمهي األغراض اليت يؤتى بالتوكيد من أجل تفاديها يف

                                                 
  . 103 - 102ص  .نفس املصدر  ) 570

  . 102ص .  دالئل اإلعجاز)  571
  . 5/78. الكشاف  )  572
  .وما بعدها  99ص . دالئل اإلعجاز :انظر )  573
  .41-3/40. ح املفصلشر: انظر )  574
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   :تقدمي املفعول به  - ج

��m :وأول ما نقف عليه يف تفسري قوله تعاىل      �U��T��S��Rl  ] 5الفاحتة[ 
النفي واإلثبات، إذ رأى أنّ تقدميه قد يكون لقصد االختصاص  حديثُه عن تقدمي املفعول به يف

��m: كقوله تعاىل  �{� �z��y� �x��wl ] ك بالعبادة خن" : ، واملعىن ] 64الزمرص
وعلى هذا األساس أورد الفخر الرازي أنّ التقدمي هنا قد أفاد .  )575("  وخنصك بطلب املعونة

، مل يفد نفي عبادم لغريه، ألنه ال امتناع يف أن يعبدوا " نعبدك ":معىن التوحيد، ألنه لو قيل 
القصر  إفادا عىن علىوهناك من جعل امل.  )576(اهللا ويعبدوا غري اهللا كما هو دأب املشركني

قيل إن تقدمي املفعول على الفعل  يفيد كونه على الفاعل  «: كما هو الشأن يف كالم الرضي
،كقوله - ومعلوم أن القصر شكل من أشكال التوكيد  – أهم، واألوىل أن يقال إنه يفيد القصر

م أن تقدمي املفعول ومعلو. )577(» ، أي ال تعبد إال اهللا ] 66الزمر  [  �m��²���±��°l: تعاىل
  .قد يفيد غري ذلك كالتنبيه والتوكيد  

  : تقدمي حرف اإلضافة ومدخوله -د
مما يعين حتقيقه والتأكيد تقدمي حرف اإلضافة ومدخوله فيه دليل على وقوع الفعل،  إن

أحد األمثلة من القرآن الكرمي هلذا النوع من التقدمي يقول الزخمشري يف تفسري  على حدوثه
�m���}��|��{��zy��x��w��v��u���t��s: قوله تعاىل يف  وذلك

`����� �_��~l  ] هم كانوا كاذبني فيه،  «] : 65التوبةمل يعبأ باعتذارهم ألن
فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم، وبأنه موجود منهم، حتى وبخوا بإخطائهم موقع 

وذلك إنما يستقيم بعد وقوع االستهزاء االستهزاء، حيث جعل املستهزأ به يلي حرف التقرير، 

                                                 
 . 1/15. الكشاف)  575
  244/ 1. 2003.املكتبة التوفيقية، القـاهرة  . عماد زكي البارودي: ت.  )مفاتيح الغيب( التفسري الكبري الرازي، )  576
.  

  . 16/ 2 .شرح الكافية )  577
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وما عطف عليه على الفعل دلّ على أنّ ) باهللا(فتقدمي حرف اإلضافة ومدخوله . )578(»وثبوته 
  .هذا الفعل قد وقع منهم، وأنّ اإلنكار متوجه إىل ما تقدم ال إىل الفعل يف ذاته 

ظرف، أو حرف اإلضافة وقد نسب الزخمشري إىل أغلب اآليات اليت تقدم فيها الهذا، 
� :ومدخوله، معىن التخصيص، إذ جنده يف قوله تعاىل مثالً  m��]� �\� �[� �Z

e��d��c��b��a��`� �_� � � �^ l�  ] يقارن بني  ] 143البقرة
) ويكون الرسول عليكم شهيدا ( ، وبني )على الناس ( بتأخري ) لتكونوا شهداء على الناس(

: لم أُخرت صلة الشهادة أوالً، وقُدمت آخرا ؟ قلت  :فإن قلت  «: بتقدمي عليكم، فيقول 
ألنّ الغرض يف األول إثبات شهادم على األمم، ويف اآلخر اختصاصهم بكون الرسول شهيدا 

هو الفارق بني الوجهني من التقدمي والتأخري،  -التخصيص يأ - وهذا املعىن.  )579(»عليهم 
لوجه الثاين، كما أن فكرة التخصيص يف هذه الصورة ألنّ الوجه األول ال يفيده كما يفيده ا

يستشف منها معىن التوكيد، بل إنه غالبا ما يعطى التخصيص والتوكيد كسبب لتقدمي أحد 
  .عناصر اجلملة عموما

��m: ويقول يف قوله تعاىل  � � �_��~��}� �|l  ] 160آل عمران  : [»  ولْيخص
  . )580(»علمهم أنه ال ناصر سواه، وألنّ إميام يقتضيه املؤمنون ربهم بالتوكّل والتفويض إليه، ل

��m: كما يقول يف قوله عز وجلّ  �u��t��s�� �rl  ] إليه أدعو  «] :  36الرعد
  . )581(»خصوصا، ال أدعو إىل غريه، وإليه ال إىل غريه مرجعي 

  :ومن مواضع تقدمي حرف اإلضافة ومدخوله يف القرآن الكرمي 
  ]25البقرة[ m���g��f��el:  يتقدم املسند  - 
  ]43يوسف[ ��������m����Î����Í��Ï�Ðl) :كان(يتقدم املسند بعد  - 
  ]70 احلج[  �m���|��{¡���~��}����������¥��¤��£��¢l) : إنّ(يتقدم املسند بعد  - 
  ]36 البقرة[�����m��Ä����Ã��Â��ÅÆl: يتقدم املوصوف فيكون حاال - 
  ] 8آل عمران [  ������mÄ�����ÉÈ��Ç��Æ��Ål:املفعول به ���يتقدم��� - 

                                                 
  . 2/201. الكشاف)  578
  . 98/ 1. الكشاف )  579

  . 1/210. نفس املصدر )  580
 . 3/109. در نفس املص)  581
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   :تقدمي الظرف  -هـ
[ �¤¥¦§¨©ª»¬®¯ ¢£ ¡��: تعاىل قوله   

حيث ذكر أنّ فائدة تقدميه تكمن يف بيان أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أول  ،] 16 النور
ه كان أي أن . )582(ما مسعوا باإلفك عن املتكلّم به، فلما كان ذكر الوقت أهم وجب التقدمي

، فاالهتمام هنا إنما هو منصب على )583(عليهم مبجرد مساع اخلرب أن يتربأوا من اخلوض فيه
الوقت، وبيان مدى تعلّق الغرض به، ال على قوهلم، وذلك ألنك تقول ملن مل يرد على خصمٍ 

، تشديدا منك على أمهية "لو أنك يف تلك اللّحظة قلت له كذا وكذا: "لك ذكرك بسوء 
  . وقت، والرد على اخلصم يف ذلك احلني ال

 �N:من قوله تعاىل) له ( كما يظهر هذا الغرض أيضا يف تفسري الزخمشري لتقدمي 

O P  RQ� ] فقد قال يف ذلك ] 04اإلخالص ، :»  فإن قلت : الكالم العريب
على ذلك يف الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غري مستقَر، وال يقدم، وقد نص سيبويه 

 ا يف أفصح كالم وأعربه؟ قلتمما سيق لنفي املكافأة عن : كتابه، فما بالُه مقدهذا الكالم إن
ذات الباري سبحانه، وهذا املعىن مصبه ومركزه هو هذا الظرف، فكان لذلك أهم شيء 

أنه ليس وهو يعين بكون الظرف لغوا غري مستقَر .  )584(»وأعناه، وأحقّه بالتقدمي وأحراه 
، وقد نص سيبويه على حسن تأخري الظرف إذا )كفؤا ( ، إذ اخلرب يف هذه اآلية هو )585(خبرب

" ، و" ما كان فيها أحد خري منك "  :وتقول  «: كان لغوا، وتقدميه إذا كان مستقرا، فقال 
مستقَرا، ومل ) فيها ( ، إذا جعلت " ليس أحد فيها خري منك" ، و" ما كان أحد مثلُك فيها

: فإن جعلته على قولك . ، أجريت الصفة على االسم " فيها زيد قائم" : جتعله على قولك 
ما كان أحد خريا منك " ، و" ما كان فيها أحد خريا منك" : نصبت، تقول  "فيها زيد قائم"

ا أردت أن يكون وإذ. ، إالّ أنك إذا أردت اإللغاء فكلّما أخرت الذي تلغيه كان أحسن " فيها
  . )586(»مستقرَا تكتفي به فكلّما قدمته كان أحسن 

                                                 
 . 4/119.   نفس املصدر)   582
  .18/174. التحرير والتنوير  )  583
  . 6/263.  الكشاف )  584
، ألنـه يقـدر   )مستقَرا(سيبويه كان يسمي الظرف واجلار وارور مىت وقع واحد منهما خربا   «: يقول ابن يعيش )  585
  . 4/370 . ح املفصلشر ») لغوا(ومىت مل يكن خربا مساه ) . استقر(بـ
 . 56-1/55. الكتاب )  586
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غري أنّ من ميعن النظر يف كتاب سيبويه جيده يذكر بعد ذلك جواز أن يتقدم الظرف أو 
يتأخر حبسب العناية واالهتمام به، وأنّ إلغاء هذا الظرف أو جعله مستقَرا كالمها عريب جيد 

هو الذي جوز به الزخمشري تقدم الظرف  –ين العناية واالهتمام أع –، وهذا الغرض )587(كثري
ولو مل يكن مستقرا؛ وهو بذلك مل خيرج عما قرره سيبويه ، وخرج ابن يعيش تقدمي الظرف يف 

على كونه مهما ال يتم الكالم إالّ به، وأنه ملّا كان كذلك صار  –رغم أنه جاء لغوا  –اآلية 
ه خرب، فقُدواملالحظ أنّ يف جتويز سيبويه تقدمي الظرف لالهتمام به مندوحةً .  )588(م لذلككأن

 . عن مثل هذا التخريج 

  ):التوكيد املعنوي ( التوكيد ضمن القرائن املعنوية  : املبحث الثاين 
  :التوكيد املعنوي / أوال

لشمول وكل وغريها مما يدل على ا - وقد ذكرناهاسابقا - أشباههاوألفاظه هي النفس و  
أو العدد،وإذا كان أغلب النحاة يربط استعماهلا على الوجه الذي حيقق التبعية فال جييز إضافتها 

، وهو األمر الذي استدرك وظيفيا بالنظر إىل االستعمال، فقد خلص أحد الباحثني إىل ما تؤكده
ة كثرية أمثلوجدنا احملدثني إىل أن دعوى أا ال تضاف إىل ما ليس له نفس غريصحيحة،فقد

،فال وجه إلنكار إضافتها على هذا "نفس األمر"" نفس األمر" على ما منعه النحاة من إضافة 
النحو، ومنع االئتمام مبا درج عليه األعالم من أسالفنا وإذا شئت املنع فاألوىل أن يقتصر ذلك 

يف غري ذلك  على إضافتها إىل العاقل حتاشيا ملا قد ينشأ اللبس وإباحة إضافتها إىل ما تؤكده
)589(.  

  :أسلوب التوكيد يقوم على العالقات املعجمية  - 
لو تتبعنا فكرة التوكيد لوجدنا أا تقوم يف أساسها على العالقات املعجمية بني العناصر   

اللغوية، إذ ال يسمى الثاين توكيدا إال إذا كان حيمل معىن األول بشكل أو بآخر، أو أنه هو هو 
وكذلك ال تثين االسم توكيداً وليس باألول وال شيء منه، ناء حديثه كما جاء يف الكتاب أث

ولذلك اختلف العلماء يف حتديد بعض   .)590(فإمنا تثنيه وتؤكده مثىن مبا هو منه أو هو هو
                                                 

واعلم أنّ الظرف إذا كان خربا فاألحسن تقدميه، وإذا  «: وقد قال ابن يعيش يف هذا الصدد .  1/56. نفس املصدر )  587
 . 4/343 . شرح املفصل »تأخريه، مع أنّ كال جائز، ومها عربيان  كان لغوا فاألحسن

  . 4/371. شرح املفصل)  588
 2006.  1ط. عمان ، األردن . مكتبة الرسالة احلديثة .  التصحيح اللغوي والكالم املباحيف خليل بنيان حسون ، )  589

 .129ص . 
  . 151/  1. الكتاب )  590
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�m: املعاين الوظيفية لعناصر حتتمل التوكيد يف ضوء املعىن الذي يفهم منها، من ذلك قوله تعاىل 

¹��¸� �¶� �µ� �´ l  ]هنا من تأكيد الفعل " شيئا"أن يكون  إذ حيتمل] 80عام األن
وجيوز أن يكون الشيء مبرتلة األمر والتبيان واملعىن يف ضوء ذلك " بعت بيعا :"باملصدر كقوله 

  .)591(" إال أن يشاء ريب أمرا: "
 ] 36البقرة [ ��mÀ����¿��¾��½��¼��»��º l: قوله - 

½���m: كان قولُه تعاىل،)592(وتنح عنه ن املكانع مبعنى زلَّ" فَأَزلَّهما"إذا جعلَ 
À�� � �¿� �¾ l�،كانا فيه إىل مكان آخر أن يزوال عن مكان توكيداً، إذ قد ميكن  هبوهذا أَش

 lفأزاهلما m: وهذا املعىن يوافق قراءة محزة  شيٍء بالتأسيسِ ال التأكيد، إلفادته معىن جديداً،
  .)593( وهو من اإلزالة مبعىن اإلبعاد

أما إذا كان أزهلما مبعىن اإلزالل أي قائما به الزلل وهو كالزلق أن تسري الرجالن على 
األرض بدون اختيار، أي ذاهبة رجاله بدون إرادة وهو جماز مشهور يف صدور اخلطيئة والغلط 

  .)594(املضر ومنه مسي العصيان الزلل 
 - �m��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðl  ] 69البقرة [  

أو  سوداء مبعىن ، فهل تعين الصفرة أم أاكلمة صفراءداللة  حولالعلماء اختلف 
  : الشاعر ولق ومنه ،شديدة السواد

  )595(هن صفر أوالدها كالزبيب      تلك خيلي منه وتلك ركايب 
ال الذي شاذ مؤكدا هلا، وهذا الرأي وصفه القرطيب بال "فاقع لوا"ومن مث ال يكون 

��m: ، قال اهللا تعاىلفقط لاإلب وخيتص بوصف جمازاإال يستعمل  h� � g� fl 

فاقع " ، كما أن الصفة املؤكدة )596( سوادها صفرة اإلبلوذلك أن السود من ] 33املرسالت[
دلت على أن املراد هنا بالصفراء الصفرة وليس السواد، ذلك أن السواد ال يتصف "لوا

اقع واألبيض بالناصع بالفقوع، ملا عرف عن العرب أا تصف األصفر واألسود باحلالك بالف
                                                 

  . 244 - 245/   2. الربهان يف علوم القرآن )  591
  . 97ص. املصباح املنري )  592
  .  334/ 1. التحرير والتنوير )  593
  . 1/433. املصدر نفس )  594
  . 494/ 1. املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية : انظر . البيت لألعشى )  595
  . 74/ 1.  الكشاف)  596
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    .)597(واألخضر بالناضر لتقوية وصفهواألمحر بالقاينء 
وتعد العالقات املعجمية اليت تدخل يف مفهوم الترادف أو التقارب املعجمي أهم ما   

، ليس فقط يف ما يسمى ؤكَّّدحيتكم إليه يف حتديد وظيفة التوكيد من خالل عالقة املؤكّد وامل
نوي الذي عرف عند النحاة ألن العالقة تكون فيه ظاهرة ال حتتاج إىل بالتوكيد اللفظي واملع

بل إن ذلك سيكون له دوره الرئيسي يف حتديد التوكيد كمعىن أسلويب عام مبفهومه . دليل 
  .الوظيفي الواسع كما سندرسه يف هذا البحث 

  :التوكيد بأبواب التخصيص األخرى  /ثانيا
ظام النحوي للغة العربية هو تداخل بعض الوظائف من بني ما ميكن مالحظته على الن

النحوية فيما بينها، فيكون حتديدها بدقة عن طريق فهم املعىن الذي يتماشى مع السياق ، وهذا 
ما ميكن مالحظته على تأدية بعض أبواب التخصيص ملعىن التوكيد وهو ما الحظه النحاة أيضا 

، فقد وجدوا أن هذه األبواب رغم أا حتمل  عندما عاجلوا مصطلح التأسيس يف هذه األبواب
معىن الباب الذي تندرج ضمنه إال أا ال تأيت باملعىن الذي وضع له هذا الباب وذلك أن معناها 
يفهم قبل حتديدها وهنا كانت فكرة التأسيس اليت هي األصل يف هذه األبواب ،وقد ناقشوا 

مل يكن أصال قبله ، فالتأسيس خري من  التأسيس عبارة عن إفادة معىن أخر: ذلك بقوهلم 
  )598(التأكيد ، ألن محل الكالم على اإلفادة خري من محله على اإلعادة 

ولو أردنا أن نقوم مبسح شامل ألبواب التخصيص اليت تدخل يف هذا اإلطار لوجدنا أا 
يها تتمثل يف الوصف واحلال واملفعول املطلق والظرف والتمييز وذلك يف ضوء ما تلمسه ف

النحاة من معناها التأسيسي باإلضافة إىل ما يستشف فيها من معىن التوكيد يف بعض 
احلال : االستعماالت مما جعلهم يفرقون بني داللتني تنصرف إليهما فجاء قوهلم من هذا املنطلق 

املؤكد ، الوصف املؤكد ، املفعول املطلق املؤكد والظرف املؤكد والتمييز املؤكد وإن كان 
ريين أقل شيوعا يف االستعمال من الثالثة األوىل وذلك ألسباب تتعلق بأصل الوضع سنراها األخ

، كما أن علماء العربية قد الحظوا هذه التراكيب اللغوية من بالتفصيل يف حينها إن شاء اهللا
�: الناحية الداللية اليت تؤديها يف الكالم خصوصا ما ورد منها يف القرآن الكرمي  مثل قوله تعاىل

�m���j��i��hl ] 14احلاقة[�m���\��[��Z��Yl ] 1الزلزلة[�mJ��I��H l���
                                                 

. اململكة العربية السعودية . الرياض. دار عامل الكتب . هشام مسري البخاري : ت.  اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )  597
2003   .1  /450 .  
  . 71ص  . التعريفات)   598
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قالوا وهو عوض عن  ،وهو كثري «: كما جاء يف الربهان قوله يف هذا السياق  ]5يوسف [ 
مث عدلوا عن ذلك  "ضربت ضربت :"مبرتلة قولك "ضربت ضربا :"فقولك ،تكرار الفعل مرتني

��m: وليس منه قوله تعاىل ،واعتاضوا عن اجلملة باملفرد � � �d��c��bl ] 10األحزاب [ 
  .)599(»  أنواعهبل هو مجع ظن ومجع الختالف 

وتكاد كتب اللغة والنحو والتفسري جتمع على املواضع واألشكال النحوية اليت يفهم   
النحل [ ��m��´�����³��²��±��°��¯ l« : د ، يقول ابن منظور يف هذا الشأنمنها التوكي

وإِمنا فائدته  "اثنني"عن  "إِلَهين"التطوع املُشامِ للتوكيد وذلك أَنه قد غَنِي بقوله فمن ] 51
��m :التوكيد والتشديد ونظريه قوله تعاىل �¤��£� � �¢l  ] هأَكد بقول]  20النجم 

أَا  "نفخة"فقد علم بقوله  ] 13احلاقة [   �m�c�����b����a��`��_��^l :اُألخرى وقوله تعاىل
  .)600(»فأَكد بقوله واحدة  واحدة

وأهم ما تتميز به هذه األشكال املؤكدة هي حمافظتها على وظيفتها األساسية التأسيسية 
باإلضافة إىل معىن التوكيد الذي دلت عليه يف اخلطاب، وهو ما ميكن أن نستشهد له بكالم 

ألصلية إىل معان الكفوي عند تعرضه ملا يشبه ذلك يف ما خيص احلروف اليت خترج عن معانيها ا
مثال مث ) على ( كل حرف كان له معىن متبادر كاالستعالء يف  «:استعمالية أخرى إذ يقول 

 »استعمل يف غريه فإنه ال يترك ذلك املعىن املتبادر بالكلية بل يبقى فيه رائحة منه ويالحظ معه 
ن جهة معينة وهو ما سنتعرض له عند التطرق لكل وظيفة ختصيصية دلت على التوكيد م.)601(

كاحلال اليت تؤكد صاحبها أو مضمون اجلملة من ناحية تأكيد اهليئة املالبسة له وكذلك بقية 
  . املخصصات اليت عرف هلا معىن مؤكد يف االستعمال 

  : احلال املؤكدة) 1
تعد وظيفة احلال يف النحو العريب من الوظائف اليت هلا عالقة قوية باملعىن املعجمي فهي   

اسم يذكر من خالل مصطلحها يقصد ا بيان اهليئة املالبسة لصاحبها أو مبعىن آخر  كما يظهر
، "جاء زيد بامسا:" يف الكالم ليبني هيئة احد املشتركني يف احلدث أثناء وقوع هذا احلدث ، حنو

، و من هنا تتجلى خطورة فهم العالقات )602(حيث ترى بامسا مبينا هيئة زيد أثناء جميئه
                                                 
.242 /  2 . يف علوم القرآن الربهان)   599  

  ) .ثين( مادة  . 115/  14 .لسان العرب )  600
  . 997ص . الكليات )   601
  . 2/157.احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها )  602
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رح وظيفة احلال يف اجلملة ، ففي ضوء هذا الفهم ميكننا أن نفرق بني كثري من املعجمية لش
دفع  ، وهو األمر الذيالوظائف اليت تتشابه يف معناها العام وختتلف يف خصوصية كل منها 

النحاة إىل تقسيم أغلب األبواب النحوية فكانت تشعباا الكثرية يف الباب الواحد تدل على 
ية اليت ترسم يف النهاية املعىن املقصود مقاميا والذي يلجأ املتكلم يف بيانه إىل االختالفات املعنو

  .صورة تركيبية معينة دون غريه 
جند يف كتب النحو أقساما وأنواعا للحال والنعت والتمييز وغريها من  ،وهكذا

القا من انط - ن تعدد تقسيمها احلال  دراسة وظيفة متيزت ا من بني اخلصائص اليتالوظائف و
  )603(: إىل أنواع وذلك على النحو التايل  -اعتبارات كثرية 

  . مالزمةوهو الغالب و منتقلة : اعتبار انتقال معناها ولزومه إىل قسمنيمن جهة :  األول - 
 وهو الغالب و مقصودة :انقسامها حبسب قصدها لذاا وللتوطئة ا إىل قسمني:  الثاين - 

فإمنا ذكر بشرا توطئة لذكر سويا ) فتمثل هلا بشرا سويا : ( حنو  وهي اجلامدة املوصوفةموطئة 
   .وتقول جاءين زيد رجال حمسنا  

��mH��G��Fl: وهو الغالب حنو  مقارنة: انقسامها حبسب الزمان إىل ثالثة : الثالث - 
أي مقدرا ،  "به غدا مررت برجل معه صقر صائدا"ـوهي املستقبلة ك مقدرةو ،]72هود [ 

��m:  هذلك ومن �º��¹l  ] وقوله عز وجل]73الزمر: �m��«��ª���©��¨

���²��±��°��¯��®��¬l  ] جاء زيد :"وهي املاضية حنو حمكيةو ]  27الفتح
  ."أمس راكبا

وهو الغالب وتسمى مؤسسة  مبينة: انقسامها حبسب التبيني والتوكيد إىل قسمني :  الرابع - 
 أيسنقف عليه يف هذه الدراسة هو ما و،)604(اوهي اليت يستفاد معناها بدومؤكدة أيضا و

كما قسمها النحاة حسب دالالا يف احلال فومؤكدة،  )أو مؤسسة(انقسام احلال إىل مبينة 
   :)605(نوعنيالكالم 

                                                 
  . 606 – 605 -1/604.مغين اللبيب )   603

��ms��r�l: حنو،ومؤكدة )جاء زيد راكبا(ـا كضربان مؤسسة وهي اليت ال يستفاد معناها بدو احلال)  604
. 342 / 2 .أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك : انظر  ]19 النمل[  

  . 474/ 3. جامع الدروس العربية )   605
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هي اليت تكون صفة الزمة لصاحب احلال حىت لو أمسكت عنها  : املؤكدةاحلال  -1- 
 اجلملة معىن جديدا ، بل تكتفي بتوكيد وهي اليت ال حتمل إىل)606(لفهمت من فحوى الكالم 
  : )608(ثالثة أقسام تنقسم باعتبار ما تؤكده إىلو،)607(ما تراه يف اجلملة من املعاين

�m��g��f��e :اليت توافقه معىن فقط حنو قوله تعاىلوهي :  ) متعلقها(املؤكدة لعاملها  - 

�i� �hl ] قوله تعاىل، وهو األكثر] 60البقرة :�m� �§� �¦� �¥l  ] التوبة
وهو  ،] 79النساء [���mç���æ��å l:من الثاين قوله تعاىل أو معىن ولفظا ومنه، ]25

  .دون األول يف الكثرة 
فمعىن اجلمعية حاصل يف " جاء الطالب كلهم مجيعا:"حنو :  ة لصاحبهااحلال املؤكد - 

ىن فاحلال مل تأت مبعىن جديد، ولكنها أكدت املع" الطالب كلهم"وهو / صاحب احلال 
  .املوجود يف صاحبها

إذ إن معىن املواساة ليس جديدا " أنت أخي مواسيا: " حنو :  احلال املؤكدة ملضمون اجلملة - 
ويشترط يف هذا النوع من احلال أن تكون " أنت أخي:" على اجلملة، بل هو مفهوم من اإلسناد
  . اجلملة قبله من امسني معرفتني جامدين 

 كيدلتو هلما عمل ال امسني من عقدها مجلة إثر على ءجتي اليت هي املؤكدة واحلال
، "معروفا زيد هو"و، "عطوفا أبوك زيد :"قولك وذلك، عنه الشك ونفي مؤداه وتقرير خربها

 األمر وأن زيد الرجل أن والبني وباملعروف، األبوة بالعطوف حققت تراك أال، "بينا احلق هو"و
 لك ثابت هو وما به متسم أنت ما فتحقق "جواداً اًوكرمي شجاعاً بطالً فالن أنا :"وتقول، حق
 .)609( والصداقة التبين أردت إذا إال أحلت"أخوك أو منطلقاً أبوك زيد :"قلت ولو، نفسك يف

وتسمى املبينة أيضا ألا تذكر للتبيني والتوضيح ، وهي اليت :   أي املؤسسةغري املؤكدة  -2- 
الكهف [�mj��i��h���g��f��el:  ال يستفاد معناها بدوا حنو قوله تعاىل

  .وأكثر ما تأيت احلال من هذا النوع ]  56
ولعل احلال هي أكثر أبواب التخصيص تأدية لوظيفة التوكيد، ومما يؤكد ذلك جعل   

النحاة يف تقسيمام للحال قسما قائما بذاته يفسر معىن التوكيد فيها الذي يقابل معناها 
                                                 

  . 376ص . الكليات )  606
  . 189/ 2. احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها )  607
  . 190/ 2. يف أصوات العربية وحنوها وصرفها  واحمليط.  475 – 474/ 3. العربية جامع الدروس )   608
  . 64ص  .علم العربية يف املفصل)  609
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�m���P��O��N��M:يف قوله تعاىل" ال يبصرون"قرآن الكرمي مجلة التأسيسي، ومن أمثلتها يف ال
Ql ] دت احلال مؤكدة وذلك لداللة قوله ]17البقرةيف " على " ال يبصرون"، إذ ع

، واملفعولُ "هم"املفعولُ األول هو الضمري فيكونمتعد الثنني  "ترك"باعتبار أن الفعل" ظلمات 
حالٌ، وهي حالٌ مؤكدة ألنَّ من كان يف ظلمة فهو ال " ال يبصرون"و " يف ظلمات"الثاين 

هو املفعولَ الثاين ألن املفعولَ " ال يبصرون"حاالً، و " يف ظلمات" وال جيوز أن يكون ،صريب
حاالً فُهِم منه " يف ظلمات"، واخلرب ال يؤتى به للتأكيد، وأنت إذا جعلت األصلالثاين خرب يف 

ليس من شأن  إال للتأكيد، لكن التأكيد" يبصرون"د ذلك ال يفد قولُك بععدم اإلبصارِ، فلم 
هو املفعول الثاين " ال يبصرون"علْنا وجيوز إذا ج ،التر، بل من شأن األحوال ألا فضاإلخبا

وإن ". وتركهم ال يبصرون يف ظلمات: "، التقدير"تركهم"به أو بـ " يف ظلمات"ان يتعلَّق 
حالٌ " صرونال يب"، و "ركت"الفعل ب متعلَّقا" يف ظلمات"متعديا لواحد كان "  ترك "كان 

   . )610(مؤكِّدة 

جتمع بني معنيني أحدمها وظيفي  وجتدر اإلشارة إىل أن احلال عندما تكون مؤكدة  
أساسي والثاين أسلويب إضايف، فالوظيفي هو املعروف ببيان هيئة صاحبها أثناء وقوع احلدث، 

  .   هو تأدية احلال هذه الوظيفة مع زيادة التوكيد؛ لداللة الكالم قبلها على معناها واألسلويب 

  : النعت املؤكد  -2 
قبل أن نتطرق إىل معىن التوكيد يف النعت أو الصفة ينبغي أوال أن نقف عند تعريفها  

على بعض هي االسم الدال « : والفائدة من جميئها يف الكالم ، يقول الزخمشري يف تعريفها 
 ،وصحيح ،وسقيم ،وقاعد ،وقائم ،وأمحق ،وعاقل ،وقصري ،طويل: أحوال الذات وذلك حنو 

  .)611( »ومهان  ،ومكرم ،ووضيع ،وشريف ،وغين ،وفقري

هي االسم الدال على بعض أحوال : " يشرح ابن يعيش هذا الكالم معقّبا على قوله  و
االسم ليس جبنس هلا ، ألا قد تكون بأنه تقريب وليس حبد على احلقيقة ، ألن " الذات 

أسد، ) لفظ: ( فقولنا" برجل يف الدار " و" مررت برجل أبوه قائم : " باجلملة والظرف ، حنو 
ال " الدال على بعض أحوال الذات " مث يضيف أن قوله .واجلملة والظرف  ألنه يشمل االسم 

التابع له " ، ولذلك ينبغي إضافة قوله "زيد قائم"أيضا يدل على ذلك  حنو يكفي فصال إذ اخلرب 

                                                 
  . 133/ 1. الدر املصون )  610
  . 114ص . علم العربية املفصل يف )  611 
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، ومن خالل ذلك )612(فيصري حدا له، إذ اخلرب ليس بتابع للمخرب عنه يف إعرابه" يف إعرابه 
يتجلى لنا الربط الدقيق للمبىن واملعىن يف اللغة العربية ، وأن أي دراسة وإن طلبت املعىن فال 

  .يد سالمة بناء اللغة ميكنها جتاوز املبىن، ونقصد بذلك ما يدخل يف ق
، مث هو التفرقة بني املشتركني يف االسم عموما الذي تساق له  املعىن وأالصفة فائدة و

على  -كما يستشف من تقسيمها لدى النحاة  –السياق الذي ترد فيه تتخصص داللتها حبسب
  : )613(النحو التايل

  . "مررت برجل كاتب: "إما ختصيص نكرة كقولك  - 
  ".مررت بزيد اخلياط :"رفة كقولكأو توضيح مع - 
  . �m��D��C��B�������Al: أو مدح حنو - 
  .�k�j�i�h�g: أو ذم حنو - 
  ".اللهم ارحم عبدك املسكني" :ترحم حنو أو - 
^��_���m :، وقوله سبحانه ]196البقرة[ ��mã��â��á l: قوله تعاىل  :توكيد حنو أو - 

����c�����b����a��`l ] 13احلاقة.[  
ظهر لنا أن النحاة قد الحظوا أن الصفة اليت من أهم ما تدل عليه هو التوضيح وهكذا، ي  

ال يستفاد بدوا، قد تأيت  معىن  جديدا لالسم الذي قبلها بأن تضيفوالتفريق بني املشتركني ، 
رد التأكيد فتؤدي معىن خاصا بباب حنوي ختتلف عنه يف أهم فكرة تقوم عليها وهي أن تدل 

وذلك إذا أفاد املوصوف معىن ذلك الوصف مصرحا يكن مستفادا قبلها ، على معىن مل
�����mº: حنو قوله تعاىل  ،بالتضمن �� � � �¹��¸����¶��µ´���� �³ l�  ]حنو ، و )614( ]51: النحل 

وامليت ال يكون إال غابرا " امليت الغابر" وال يكون إال دابرا ، ) أمس ( و" أمس الدابر: "قوهلم 
د هنا أن مدلول الصفة استفيد مما يف املوصوف ، فصار ذكره يف الصفة ومعىن التأكي...

مل يفهم  رفأال ترى أن الظُ" رجل ظريف:" كالتكرار ، إذ ليس فيه زيادة معىن خبالف قولك 
، وهو ما ذكره ابن جين أيضا يف خصائصه حيث سرد مواضع  )615( "رجل ":من قولك 

�m�����³: تطوع املشام للتوكيد قول اهللا سبحانهومن ال« : جاءت فيها الصفة مؤكدة، يقول 
                                                 

  . 267ص . شرح قطر الندى وبل الصدى  . 2/232 .شرح املفصل )   612
  . 114ص .علم العربية  املفصل يف)   613

  . 1/303.افية شرح الك)   614
  . 234/ 2.شرح املفصل )   615
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´ l� ] 51 النحل [��m�¤��£���¢l] وقوله تعاىل ] 20 النجم ، :�m��`� �_� �^

����c�����b����al ]وهو كثري". أمس املدبر "، و"مضى أمس الدابر: "، وقوهلم] 13 احلاقة .  
                 :وأنشد األصمعي

  .)616(» بصهاب هامدةً كأمس الدابر          وأيب الذي ترك امللوك ومجعهم
ومن بني املواضع اليت ترد فيها الصفة  مؤكدة كما يرى ابن هشام عند مناقشته لوجوه   

������m¶��µ����´��³: راب قوله تعاىلعإ � �²�����±��° l�  ] وتشبيهها بقوهلم   ] 22األنبياء :
بل « : ذلك لريد تشبيه اآلية باملثال بقوله ويشرح ابن هشام " لو كان معنا رجل إال زيد لغلبنا"

جاء رجل : "الوصف يف املثال ويف اآلية خمتلف؛ فهو يف املثال مخصص مثله يف قولك 
ويف اآلية مؤكد مثله يف قولك متعدد موصوف بأنه غري الواحد وهكذا "موصوف بأنه غري زيد 

له، وإن خالفه بإفراد أو غريه إن طابق ما بعد إالّ موصوفها فالوصف خمصص : احلكم أبدا
له عندي عشرة إال  :"فالوصف مؤكد، ومل أر من أفصح عن هذا، لكن النحويني قالوا إذا قيل

فقد أقر له بعشرة، وسره أن املعىن حينئذ " إالّ درهم  :"فقد أقر له بتسعة؛ فإن قال "درمها
فالصفة هنا مؤكدة صاحلة  عشرة موصوفة بأا غري درهم، وكلُّ عشرة فهي موصوفة بذلك؛

وتتخرج اآلية على ذلك؛ إذ املعىن حينئذ لو  ] 13 احلاقة [ �m����c�����bl: لإلسقاط مثلها يف
كان فيهما آهلةٌ لفسدتا، أي إن الفساد يترتب على تقدير تعدد اآلهلة، وهذا هو املعىن املراد 

)617( . 

  :املؤكد املفعول املطلق - 3
  

، ويسميه مصدرا الفعلكما يسميه أيضا  ،واحلدثان ويسميه سيبويه احلدث 
املنصوب للتأكيد، أو لعدد املرات ، أو لبيان النوع املفعول املطلق  هو املصدر و  ،)618(وتوكيدا

، مسي مفعوال مطلقا لصحة إطالق صيغة املفعول على كل فرد منه من غري تقييد باجلار خبالف 
)619(املفاعيل الباقية 

ال جيوز تثنية املصدر املؤكد  اإلفراد إذ  املؤكد منه رط يفما يشت ومن بني.  
مبثابة  ويفسر بعض النحاة ذلك لكونه "ضربت ضربا :"لعامله وال مجعه بل جتب إفراده فتقول

                                                 
  . 267/  2 . اخلصائص)  616

  .  84 - 83/  1 .مغين اللبيب عن كتب األعاريب )  617
  . 190 – 189 – 161 – 118 – 15/ 1. الكتاب :  نظر ا . 139ص . املصطلح النحوي )    618
  . 808الكليات )   619
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وهو نفس السبب الذي جعل بعضهم يعده ضربا . )620(والفعل ال يثىن وال جيمع  ،تكرر الفعل
: الفعل مرتني فقولك ضربت ضربا مبرتلة قولك وهو عوض عن تكرار  من التوكيد اللفظي،

إال أن جميئه إلزالة الشك  ،)621(مث عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن اجلملة باملفرد "ضربت ضربت"
  .)622(عن احلدث ورفع توهم ااز تؤيد تصنيفه ضمن التوكيد املعنوي كما يرى السيوطي 

  :إىلاملصدر املفيد لوظيفة التوكيد وينقسم 
  . "ضربت ضربا:"حنو : مبهم   - 
  ".ضربت ضربة وضربتني :"حنو  : مؤقت - 

وقد يقرن بالفعل غري مصدره مما هو مبعناه وذلك على نوعني مصدر وغري املصدر              
��m: كقوله تعاىل ،فاملصدر على نوعني ما يالقي الفعل يف اشتقاقه � � �p��o����n��m��ll 

����mq: وقوله تعاىل ]17نوح[ �p��ol ] قعدت ( :وما ال يالقيه فيه كقولك ] 8املزمل
 ضربته أنواعا من الضرب وأي ضرب و : "كقولك، وغري املصدر )حبست منعا(و) جلوسا 

ألا أنواع من الرجوع  "قعد القرفصاء"و "اشتمل الصماء" و "رجع القهقرى "ومنه"أميا ضرب 
  .)623(ا واالشتمال والقعود  ومنه ضربته سوط

اق هذه الدراسة اليت حنن بصددها هو ما يسمى باملفعول املطلق وما يدخل يف نط  
املؤكد، والذي خيرج وظيفيا من باب املبني الذي حيدد احلدث، ويلحق بباب التوكيد املعنوي 
على اعتبار ما يستفاد منه وظيفيا، ألن اجلملة قبله دلت عليه، ويتحدث النحاة يف هذا الصدد 

بعد استقراء مواضعهما  –سه أو لعامله ومييزون بينهما إال أنهعن املفعول املطلق املؤكد لنف
 معىن ألن، مبؤكد فليس وإال لنفسه مؤكد احلقيقة يف لغريه املؤكديتضح لنا أن  –وأمثلتهما 

 إمنا فمكرره ثابتا كان فال يقوى وإذا ثابتا الشيء يكن مل وإذا، تكرره بأن الثابت تقوية التأكيد
 القول صريح إما، لغريه للمؤكد املوردة األمثلة مجيع أن لنفسه مؤكدا كونه وبيان.نفسه يؤكد

��m: تعاىل قال، القول معىن يف هو ما أو � � � � �¦��¥�� ¤£��¢� �¡���l   ] 34مرمي [ ،
 هذا"و، "باطل إنه قولك مثل أقول ال احلق القول هو هذا" أي، "قولك ال القول هذا": وقوهلم

                                                 
  . 437/  1. شرح ابن عقيل )  620
  . 242/  2 . علوم القرآنيف الربهان )  621

  . 96/ 2. مهع اهلوامع )  622
  . 32ص. علم العربية  املفصل يف)   623
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 قوله كمعىن،)624(زيد هذا ومعىن "قولك غري قوال" أي، صدريةم فيه"  ما" ، "تقول ما غري زيد
:  

   )625(شعري وشعري النجم أبو أنا                                          
له على ألف درهم "ومن األمثلة اليت تناقلها النحاة بعد سيبويه يف املصدر املؤكد قوهلم 

: هذا املثال وسبب تسميته مؤكدا لنفسه  ويشرح لنا الرضي، توكيدا لنفسه ونهويسم "اعترافا
كون املصدر مضمونا جلملة ال حتتمل تلك اجلملة من مجيع املصادر إال ذاك املصدر، ييعين « 

من املصادر إال ذاك املصدر وهلذا قيل إن املصدر الظاهر يؤكد نفسه،  إذن فال حمتمل هلا
كما أن  ،ذي تضمنته اجلملة املذكورةيؤكد االعتراف ال "له علي ألف اعترافا"يف  )اعترافا(ـف

إال أن املؤكد ههنا مضمون املفرد أي الفعل من  " ضربت ضربا :"املصدر مؤكد لنفسه يف حنو
فاالعتراف مضمون  مسألتناالفعل يدل وحده على املصدر والزمان، وأما يف  ألندون الفاعل 

اهللا "  ألن "هللا أكرب دعوة احلقا": ،ومنه قوهلمجزأيهااجلملة االمسية بكماهلا ال مضمون أحد 
الذي هو الدعاء احلق، إذ هو دعاء إىل الصالة، فدعوة احلق، كرجل صدق،  األذانأول " أكرب 

  .)626(»ومحار سوء 
ويرتبط جميء املصدر املؤكد بسياق مقامي معني فال يتعني أن يذكر مع كل األفعال 

فعل يتضمن مصدره ومن مث شربت شربا وأكلت أكال وضربت ضربا ألن كل " كأن نقول 
سيكون عبثا وهو مما ترفضه اللغة العربية أو أي لغة، اليت تقتصد يف استخدام ألفاظها وتقدمي 
العبارات مبا يستقيم واملقام املقابل له، وهو األمر الذي حتدث عنه النحاة يف قضية املصدر 

  :     كقوله . يف حدوثه املؤكد فقالوا إنه ال يكون إال إذا كان الفعل موضع غرابة أو شك
  )627( التهازل قول غري جداً الدهر من حالة         كل على التبعناه إذن                     

 القول صريح مع إما ألنه ،لنفسه مؤكداُ احلقيقة يف يكون لغريه املؤكد املصدر أن على
��m: تعاىل كقوله � � � � �¦��¥��¤£��¢��¡���l  ]القول معىن يف هو ما أو،  ] 34  مرمي 
 أن حيتمل اتبعناه قوله فإن ،غريه حيتمل ملا مؤكد مصدر" جداً "قوله فإن، البيت هذا يف كما

 وهو اهلزل طريق على قاله يكون وأن ،اللفظ من املفهوم وهو اجلد سبيل على قاله يكون

                                                 
  .124/  1 . الكافية شرح)  624
  .  البيت أليب النجم )  625
  .123/  1 . الكافية شرح ) 626
  . 56/ 2. خزانة األدب : انظر  –صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول   البيت أليب طالب  عم)  627
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 عليه والقرينة " جداً قوالً": به أراد ألنه ،القول معىن يف هو مبا األول املعىن فأكد. عقلي احتمال
 ليناسب باإلضافة "جد قول ":يقول أن األوىل فكان، اجلد قول يقابل التهازل قول فإن، بعده ما
 لقوله صفة بالنصب وغري.بإعرابه إليه املضاف أعرب املضاف حذف ملا فيكون ،بعده ما
 .)628(تتعرف ال اإلام يف متمكنة فإا املعرفة، إىل اإلضافة تضر وال، "جداً"

�m��Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ��Å���Ä: اهللا عز وجل هقولوقد عد منه 

Ï�����Î l�  ]سري ": واعلم أنك إذا قلت...فلم يذكر البخل لذكره يبخلون ]180 آل عمران
 "ريس"شيئا مل يكن يف " سريا ": ؛ ألنك مل تفد بقولك"خري" الذي يأيت بنصب" يزيد سرياً 

فالوجه الرفع؛ ألنك ملا نعته  "هيناً "، أو"سرياً شديداً ": فقلت فإن وصفته. أكثر من التوكيد
  .)629( " ريس "مل تكن يف  فائدةقربته من األمساء، وحدثت به 

 األمريضرب : "نك تقول إف، نه يرفع ااز عن الفاعلإفقيل  يف فائدتهمث اختلفوا  
 إمنانه أكما جاء يف الربهان  والصواب. نه باشرأبه ضربا علم  أمربل  ،وال يكون باشر "اللص

  :  )630(احتمل جمازين "األمريضرب : "فإذا قلت  ،يرفع الوهم عن احلديث ال عن احملدث عنه
  " .ضربا: " ، ورفعه يتطلب اإلتيان باملصدر، فنقول الضرب على مقدماته إطالقحدمها أ - 
نفسه أو : "العني، فنقول  ، ولرفعه ينبغي اإلتيان بالنفس أو آمرهعلى  األمري إطالقوالثاين  - 

  " .عينه 
ت وأن ت وميالياء جعله وصفا ومن خففها جاز أن يكون وصفا كميفمن شدد  

أي ذا ضيق حرجا بكسر الراء صفة لضيق أو مفعول ثالث كما جاز يف املبتدأ  ،يكون مصدرا
دير أن خترب عنه بعده أخبارا ويكون اجلميع يف موضع خرب واحد كحلو حامض وعلى كل تق

  .)631( مؤكد للمعىن هو
هذا، وقد حتدث النحاة ومعربو القرآن عن الوظائف السياقية للمفعول املطلق املؤكد، 

يف قوله " تكليما"عند إعرابه للمصدر  -مع التركيز على وظيفة رفع ااز، يقول العكربي 

                                                 
  . 56/  2 .املصدر نفس )  628
  .  52 – 51/  4 .املقتضب )  629
  . 242/  2 .يف علوم القرآن الربهان )  630
  .401/  1. التبيان يف إعراب القرآن )  631
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��m: تعاىل �l�� �k��j� �il  ] مصدر مؤكد " تكليما"و «  : -  ] 164النساء
  .)632( »للمجاز رافع 
  : الظرف املؤكد - 4

 ، واجلمع ظروفيطلق الظرف يف اللغة ويراد به الوعاء، حىت إنّ اإلبريق ظرف ملا فيه

 ،فيه غريه فهي كاإلناء واحلالّ ،بذلك ألن األفعال تقع فيها وحتلهاو الظروف إمنا مسيت  )633(
ة،اها بعضهم أوعيولذلك مس ظروف : العربية نوعان  ةلغوالظروف يف ال )634( وبعضهم حماال

زمان وظروف مكان فاحلدث ال خيلو أن يكون يف زمان ومكان معينني قد يذكران وقد ال 
  .يكون لذكرمها اهتماما من السامع أو املخاطب فيسكت عنهما 

: " ويأيت الظرف مؤسسا أو مؤكدا ، فإذا أتى مبعىن جديد كان مؤسسا ، كقولك   
كانت " صمت"معىن جديدا ألن كلمة " شهرا" ن قولك إذ يفهم السامع م" صمت شهرا

حصل للسامع معىن جديد وهو أن " شهرا" تصدق بصوم يوم أ أسبوع أ غريمها فإذا قلت 
الصوم كان شهرا وهو املقصود من التأسيس ولذلك يسمى الظرف مؤسسا، ألنه بذكره حصل 

اجلملة يسمى ظرفا معىن جديد ، بينما إذا كان معناه مستفادا دون ذكره من سياق 
��m: كقوله تعاىل  ،)635(مؤكدا �E� �D��C��B� �Al  ] ومعلوم أن ]  1اإلسراء

هنا ألن الظرف خيصص الزمن ويقيده وظرف ) أسرى ( العالقة الوظيفية للظرف ترتبط بالفعل 
الزمان حتديدا له عالقة وطيدة بالفعل الذي جاء هنا داال على الزمن فأسرى تعين سافر ليال ومن 

  ) .ليال(  جاء ظرف الزمان بعدها مؤكدا ملا تضمنه الفعل من داللة الزمن مث
  : حرف اإلضافة ومدخوله - 5

إن ما يسمى حبروف اجلر عند النحاة  قد أطلقت عليها مصطلحات ثالث هي    
، واملالحظ على التسميتني، األوىل والثانية )حروف اجلر، وحروف اخلفض وحروف اإلضافة:(

على أساس اإلعراب أي ما تقتضيه هذه احلروف من حركات إعرابية على أما تقومان 
إال أن معىن اإلضافة يف حقيقة األمر يشري بوضوح إىل ) الذي يعرب امسا جمرورا( مدخوهلا 

وظيفة هذه احلروف يف اجلملة ، إذ تقوم بإضافة معاين األفعال إىل ضمائم هذه احلروف واليت 

                                                 
  . 310/  1. نفس املصدر )  632
 ) .ظرف ( مادة .   228/ 9. لسان العرب)  633
  . 1/271 . اللباب يف علل البناء واإلعراب)  634

  . 387ص . لتوكيد يف القرآن الكرمي أساليب ا: انظر )  635
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ال متتلك خاصية اإلضافة إىل األمساء بعدها إال بواسطة هذه  ألن األفعال) مدخوهلا(تسمى 
  .احلروف 
وحرف اإلضافة ومدخوله يتعلق بالفعل أو شبهه كونه خيصص احلدث من جهة معينة   

وهذا .متعلق بفعل الذهاب ويبني جهته ) إىل اجلامعة( فـ" جاء علي إىل اجلامعة " كأن نقول 
كمعىن وظيفي عام ، ولكن يف بعض األحيان يكون ما  هو الغالب يف استخدام حروف اإلضافة

تدل عليه  هذه احلروف مع مدخوهلا مفهوما من اجلملة قبل دخوهلا، فتفسر حينئذ على أا 
للتوكيد إذ تصرف وظيفتها إىل هذا األسلوب سياقيا وسنذكر فيما يلي بعض األمثلة الواردة 

  : منها يف القرآن الكرمي 
 - �m�¶��µ�� �́�³��²��l  ]32 األنفال [  
��mقوله لقد جاء     � �¶��µl  كما  وذلك السماء األمطار ال تكون إال منرغم أن

كأنه أراد أن يقال فأمطر علينا السجيل وهي احلجارة املسومة للعذاب موضع يرى الزخمشري 
يريد  "صب عليه مسرودة من حديد ": حجارة من السماء موضع السجيل، كما يقال 

��mأن قوله  ذلك، ومعىن  )636(درعاً � �¶��µl  جاء على سبيل التأكيد كما أن قوله من
حديد معناه التأكيد ألنّ املسرودة ال تكون إال من حديد كما أنّ األمطار ال تكون إال من 

تنا بالعذاب من اأن الوحي يأتيك من السماِء ، فإنك تذكر : وهو مناسب لقوهلم  .السماء
  .)637(استبعاداً لهالوحي منها، قالوه  يأتيك اجلهة اليت

  : التمييز املؤكد - 6

التمييز ما يرفع اإلام من املفرد، واملفرد هو املبهم الطالب للتمييز إلامه الناصب له،   
ما يف  "أو باإلضافة مثل  "منوان مسنا": أو بنون التثنية مثل "رطل زيت "  :مثل. متامه بالتنوين

ويسمى هذا االسم الذي أزال الغموض متييزا أو مميزا أو  ،)638( "السماء قدر راحة سحابا
  .)639(تفسريا أو مفسرا أو تبينا ومبينا 

                                                 
636

  . 165/ 2. الكشاف )  
  . 65/  6 .تفسري البحر احمليط )  637
  . 289ص . الكليات )   638

  . 2/194.احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها )  639
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�m��Ù��Ø��×��Ö��Õ: وقوله تعاىل " نعم الرجل رجال " وجيوز أن يكون للتأكيد مثله يف 

��Úl  ] 32احلاقة [  
، واألمثلة اليت ؤكدةوإن كان التمييز هو من األبواب اليت اختلف النحاة يف جميئها م

، )أي احلال والصفة واملفعول املطلق والظرف ( ذكرت حمدودة جدا ، قياسا مع بقية األبواب 
وهي أبسط  –إال أن ذلك ال مينع من مالحظة هذه الداللة يف بعض صوره ومن بني مواضعه 

مثل هذا ، وهذا ما الحظه املربد يف "اشتريت من الكتب عشرين كتابا: "قولنا  –صورة له 
"  رجالً ":فقولك، "زيد رجالً الرجل نعم": قلت إذا أنك اعلم و« : التركيب حيث قال 

 عشرون الدراهم من عندي": قولك مبرتلة هذا وإمنا. أوالً الرجل بذكر عنه مستغىن ألنه توكيد
 :جرير قول هذا وعلى. إليه حتتج مل تذكره مل ولو، توكيداً الدرهم ذكرت إمنا. "درمهاً

  )640(»زادا أبيك زاد الزاد فنعم       فينا أبيك زاد مثل تزود               
:" فيقال  ،جيمع بني الفاعل الظاهر وبني املميز تأكيداذكر ذلك الزخمشري أنه قد وقد 

فكتابا يف " اشتريت من الكتب عشرين كتابا: "، وكذلك قولنا )641(" نعم الرجل رجال زيد 
ألن الذات معروفة وإمنا ذكر تأكيدا ، ومثل هذه األمثلة املستعملة هذا املثال مل يذكر بيانا 

 .تؤكد أن ما يسمى متييزا مؤكدا ليس سهوا ممن قال به وليس خمترعا أو خمتلقا يف أمثلته 

  :البدل املؤكد  -  7 
وهي أمساء للبدل روعي يف إطالقها املعىن  )642( ويسميه الفراء ترمجة وتكريرا وتفسريا  

لتكرير وهو االسم الغالب مطابق لقول البصريني أن البدل على نية تكرار اللغوي، وا
و قد صنف علماء العربية البدل حسب أشكاله يف الكالم وذلك وفق درجة  )643(العامل

  :)644(مطابقته للمبدل منه كما ونوعا إىل أربعة أضرب
  ].7- 6 الفاحتةm��^���]��\��[����Y��X���Wl]:كقوله تعاىل:بدل الكل من الكل- 

                                                 
  . 150/  2 . املقتضب)  640
  . 273ص . املفصل يف علم العربية )  641

. دون ط. دار السرور. حممد علي النجار، وأمحد يوسف جنايت  :ت.  ، معاين القرآنالفراء )   642  
 2ط.طرابلس ، اجلماهريية الليبية. املنشأة العامة للنشر والتوزيع . النحو وكتب التفسريإبراهيم عبد اهللا رفيدة، )   643

.1984 .1  /189  

  . 121ص . علم العربية املفصل يف )   644
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صرفت "و" رأيت قومك أكثرهم وثلثيهم وناسا منهم: "كقولك :بدل البعض من الكل  - 
  " .وجوهها أوهلا

وحنو " أعجبين عمرو حسنه وأدبه وعلمه" و" سلب زيد ثوبه: " كقولك :بدل االشتمال  - 
أردت " مررت برجل محار:"كقولك : بدل الغلط - .ذلك، مما هو منه أو مبرتلته يف التلبس به 

فسبقك لسانك إىل رجل مث تداركته ، وهذا ال يكون إال يف بداية الكالم " حبمار:" أن تقول
وما ال يصدر عن روية و فطانة الغاية منه، وهو الذي يعتمد باحلديث وإمنا يذكر لنحو من 

  .التوطئة، وليفاد مبجموعهما فضل تأكيد وتبيني ال يكون يف اإلفراد 
البدل على التوكيد وظيفيا بربطها بأنواع الدالالت وقد شرح أحد الباحثني داللة 

املوجودة يف النص، فرأى أن البدل جار جمرى التأكيد لداللة األول عليه، أو املطابقة كما يف 
: " بدل الكل، أو التضمن كما يف بدل البعض، أو االلتزام كما يف بدل االشتمال، فإذا قلت

:" ، مرة بالتضمن، وأخرى باملطابقة وإذا قلت  فكأنك ذكرت الرأس مرتني" ضربت زيدا رأسه
أنك مل تشربه كله فجئت " شربت ماء البحر: " فإنه مفهوم من قولك " شربت ماء البحر بعضه

وهذه العالقة املعنوية اليت نتحدث عنها أشار إليها سيبويه عندما حتث عن  .)645(بالبعض تأكيدا
صرفت "و" رأيت قومك أكثرهم:" ، فقوله  أن البدل يأيت مكان املبدل منه ال على إلغائه

ولكنه ثىن االسم "صرفت وجوه أوهلا "رأيت أكثر قومك و"أراد على أنه " وجوهها أوهلا
زيد : "أال تراك تقول ،توكيدا وقوهلم إنه يف حكم تنحية األول إيذان منهم باستقالله بنفسه

ك والذي يدل على كونه ، فلو ذهبت در األول مل يسد كالم"رأيت غالمه رجال صاحلا 
   . )646(مستقال بنفسه أنه يف حكم تكرير العامل

إن  " :ال جيوز أن تقول ففحرف التأكيد كذلك ال جيوز أن يدخل على حرف مثله 
إن عندي أنك ": فإن فصلت بينها فقلت ، "إن انطالقَك يسرين " :تريد  "إنك منطلق يسرين

�m��d��c��b��a��`�����~��}��|��{��z��y��x :اهللا عز وجل  ، كما يف قوله جاز "منطلق

� � � �el   ]فإنَّ هي اليت فتحت أن وموضع أن يف قوله  ] 119 – 118 طه :m���a� �`

c��b�l�� فحسن إذا فرقت  "إن يف الدار لزيداً": وما علمت فيه نصب بأن األوىل كما تقول
إن يف الدارِ زيداً  " :قولك وجعله مستأنفاً ك lوأنك ال تظمأ  m: ومن قرأ  بني التأكيدين

                                                 
  . 173 – 172ص .   لطه عبد احلميد ميأساليب التوكيد يف القرآن الكر)  645
  . 151 -150/ 1. الكتاب )  646
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  .(647)هألن الكالم إذا مت فلك أن تستأنف ما بعد ،"وعمرو منطلق
  :العطف املؤكد  -8

العطف يف اللغة العربية يقصد به املشاركة بني العنصرين اللغويني يف الشكل والوظيفة، 
إن كان حال ، وإن كان مفعوال فاملعطوف مفعول وأيضا الثاين فاعلففإن كان األول فاعال 

ومعلوم أن فائدة العطف يف املفرد أن يشرك « : يقول عبد القاهر يف تعريفه فاملعطوف حاال ، 
حنو أن  ،الثاين يف إعراب األول وأنه إذا أشركه يف إعرابه فقد أشركه يف حكم ذلك اإلعراب

ه أو له املعطوف على املرفوع بأنه فاعل مثله واملعطوف على املنصوب بأنه مفعول به أو في
  .)648(»شريك له يف ذلك 

ولذلك خيضع املعطوف لصورة املعطوف عليه التركيبية والوظيفية، ومما له صلة مبا حنن 
العطف ينفي الترادف، إال أنه : بصدده هو عطف الشيء على ما هو يف معناه مما خيطئ مقولة 

ماء ما جاء منه يف إذا كان يف إطار أسلوب التوكيد فهو أمر ليس مستغربا، ولذلك خرج العل
�m��l��k��j: اللغة أو يف القرآن الكرمي على جهة التوكيد مطلقا ، كما يف قوله تعاىل 

n��m l� ]48  املائدة [  وقوله ، :�m��Q��P��O��N��M��L���K��Jl  ] 
  ] . 125  األنعام

ملرادف يف وهذا الشكل من التراكيب املؤكدة يف اللغة العربية يأيت كثريا، لتعلقه بتقدير ا
خمالفة اللفظ وعدم النمطية يف الكالم ، وقد عد بعضهم ما جاء من عطف الشيء على نفي 

وحنوه، وهو " رحل ومل يبق " و" جنح ومل يفشل: " نقيضه من هذا الباب، وذلك كقولنا
��m: استعمال فصيح، وقد جاء يف القرآن الكرمي كقوله تعاىل  � � �a��`�� �_��^��]l   ]

مما سنتناوله يف الفصل التطبيقي بالتفصيل ضمن مناذجه يف القرآن الكرمي بصوره وهو ]  79طه 
  .املتعددة 

  :التوكيد بألفاظ مأثورة: ثالثا 
ميكننا من خالل استقراء مواطن التوكيد عند القدماء وأشكاله أن خنلص إىل أنواع 

ك قسمان هلذه األلفاظ هناأخرى من التوكيد املعنوي وهو ما قام به أحد الباحثني احملدثني ،ف

                                                 
  .   243 / 1.األصول يف النحو  )  647
  . 171ص. دالئل اإلعجاز)  648
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حبسب بنائها وقد أشار بالتسميتني الدكتور رمضان عبد التواب كما يذكر صاحب مذكرة 
  .التوكيد يف العربية 

  : التوكيد بالزم املعىن - 1 
قد تضيف العربية أحيانا كلمة أو بعض كلمات إىل املعىن رغبة يف زيادة التوضيح،   

رأيته : "  ولكن وجودها يزيده توكيدا ، مثل قوهلم وحذف هذه الكلمات ال يؤثر على املعىن
فالرؤية ال تكون إال " أمس الدابر "و "قبضته بيدي"و "ذقته بفمي "و "وطئته بقدمي"و  "بعيين

إال أن العربية أضافت مثل هذه الكلمات زيادة إخل ، ... ، والوطء ال يكون إال بالقدم بالعني 
  . آن الكرمي يف عدة مواضع كما سيأيت يف الفصل التطبيقي، وقد استعمل يف القر)649(يف التأكيد

  
   :الفذلكة  - 
إن مصطلح الزم املعىن يعين أن اللفظ األول حيمل يف ذاته داللة ما بعد، وعليه يكون النطق مبا   

يسميه املفسرون بالفذلكة وهو نوع من التراكيب املتعلقة جبانب  ذلك مابعده توكيدا، ومن 
يراد ا يف كالم العلماء إمجال ما  الفذلكة يف االصطالح و ، وتطلق�لعربيةحسايب يف اللغة ا

فصل أوال، وكذا هي جممل الكالم وخالصته وفذلكة احلساب هي جممل تفاصيله بأن يقال 
وهي كَلمةٌ مخترعةٌ  :أي أَنهاه وفَرغَ منه قالَ: فَذْلَك حسابه فَذْلَكَةً.)650(فذلك كذا : بعدها 

فذلك كذا وكَذَا عدداً وكَذا وِكَذا قَفيزاً وهي مثْلُ : احلاسبِ إِذا أَجملَ حسابه: ن قُوله أيم
، وقيل إِال أَنَّ فَذْلَك ضارِب بعرق يف العربية وفَهرس معرب "فَهرس األبواب فَهرسةً": قولهم 

وذكرها ابن فارس  .مجال بعد التفصيل يؤدي معىن التوكيد واإل .)651( جملَةُ عدد قد فُصلَهي 
وذلك " عشرةٌ وعشرة فتلك عشرون: "تقول العرب «: ، بقوله باب اإلشباع والتأكيديف 

ما إو، إما ثالثة  ،يكون أحدمها واجباً أنوإمنا قال هذَا لنفي االحتمال  ، زيادة في التأكيد
  .)652( »مع بينهماوأزيل التوهمِ بأن ج فأُكّدسبعة 

                                                 
كلية اآلداب، جامعة ) خمطوط رسالة ماجستري( -دراسة وصفية تارخيية - التوكيد يف العربيةإبراهيم شريف شافعي ، )  649

  .  639ص .   1986. عني مشس 
  . 448/ 3. كشاف اصطالحات الفنون )  650
  . 293/ 27. تاج العروس )  651
  . 159ص . الصاحيب يف فقه اللغة )  652
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 "أو"  مبعىن الواو أن تتمثل يف كوا يؤتى ا يف الكالم لئال يتوهم الفذلكة وفائدة     
 [ �����mã��â��á��àß�Þ���Ý��Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õl: يف مثل قوله تعاىل������������التخيريية

 العدد يف التاء وإثبات أيام أي ف،حمذو العدد ومميز والسبعة الثالثة، إىل اإلشارة ] 196لبقرة ا
 هو الذي اخلرب بل فيه شرطاً الصريح األمر تقدم وليس ،االستعمالني أحسن املميز حذف مع

 به فيحاط تفصيالً علم كما مجلة العدد يعلم وأن، البعيد التوهم يندفع وأن، كذلك األمر مبعىن
 العامي باخلطاب فالالئق ،اباحلس حيسن ال العرب وأكثر السيما،العلم فيتأكد وجهني من

 بتكرار يكون أن بالعلم االرتياض أهل ال، الطبع أهل من هم الذين والعام اخلاص به يفهم الذي
، املعنيني ذين تستعمل فإا الكثرة دون العدد بالسبعة املراد بأن واإليذان اإلفهام وزيادة الكالم

 منه املبدل حمل يف يكون والبدل ،اهلدى عن بدالً كانت ملا ، واحلكمة من اإلتيان ا هي أنه
 يف نقص غري من لتعادله عالوة السبعة عليها وزيد احلج، زمن يف عنه بدالً الثالثة جعل غالباً

 إىل ولإلشارة، احلج يف الصوم ملشقة فيه السبعة جيعل ومل ،التيسري على مبنية الفدية ألن الثواب
 من بدال وقوعها يف كاملة عشرة تلك:  قيل فكأنه كاملة بأا العشرة وصفت التعادل هذا

 من ينقص وال ا يتهاون ال وأن بصيامها التوصية زيادة تفيد مؤكدة صفة إا:  وقيل اهلدى
  .)653( تنقصوها وال كماهلا فراعوا كاملة عشرة تلك قيل كأنه عددها
  :  االشتقاق التوكيدي – 2

ويتبعون هذا املشتق للفظ األول لتوكيد  قد تشتق العرب أحيانا من اللفظ لفظا آخر،  
يقال كان ذلك يف اجلاهلية اجلهالء وهو توكيد لألول ، ويشتق له « : يقول الفارايب ،)654(معناه

حصن : دفْراً دافراً ملا جييء به فالن؛ أي نتناً، ويقال: ويقال، )655(»من امسه ما يؤكد به
لّ أصلحصني، ويقال للرجل إذا كان داهية إنه لصقية، : الل، والصاحلية اليت ال تنفع منها الر

: وإنه لِسبد أسباد، إذا كان داهية يف اللّصوصية، وإنه هلتر أهتار، أي داهية من الدواهي، ويقال
إنه : أيضا  يقال ، وظل ظليل أي دائم، وليل أليل أي مظلم، وذَيل ذائل: زِبرِج مزبرج، ويقال

  .)656(لضل أضالل؛ أي ضال

                                                 
  . 84/  2 . روح املعاين )  653

  . 645ص . التوكيد يف العربية )  654
  . 142/ 3.يف علوم اللغة املزهر )  655
  . 280/  1 .نفس املصدر )  656
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، "ذل ذليل"، و"عز عزيز: "على ما تضمنه على وجه املبالغة حنو ياجار قد يكونو
،  فإن مجيع ذلك معىن أطلق عليه اسم صاحب ذلك املعىن "موت مائت"، و"شعر شاعر"و

، كما يطلق على صاحب العز والذل والشعر واملوتمبالغة، إذ العزيز والذليل والشاعر واملائت 
جعل الشعر كأنه ": ماء غور"و" رجل صوم وعدل" :عىن مبالغة حنوصاحب املعىن اسم ذلك امل

  : ، كما قال املتنيب)657(صاحب شعر آخر
  )658( من نفسه شعر  فيك يولكن لشعر     وحدي قلت ذا الشعر كله وما أنا 

حنو  يف القرآن الكرمي، وهناك جمموعة من الشواهد اللغوية من هذا النوع من االشتقاق
�m��t��s��r��q��p: وقوله ]  57النساء [ �m¤��¦��¥����l: قوله تعاىل 

��v�����ux��w�����z��yl  ] 14آل عمران [.  
  
  :قضه بقضيضه  - 

مررت بالقوم ": يف معىن " مررت بالقوم قضهم بقضيضهم ": قولكجاء عن املربد أن 
على  انقض أوهلم: انقضاضاً، أي:  أراد "قضهم بقضيضهم": من قالأنّ و ،"كلهم ومجاعتهم

مررت ": ؛ ألن كال ال يقوم يف هذا املوضع، وال جيوز"مررت بزيد كله"ال جيوز أنه و.  آخرهم
: وإمنا قلت. ؛ ألن االثنني مها اهلاء وامليم، والشيء ال يضاف إىل نفسه"بأخويك اثنيهما

. به؛ ألن هم لكل مجع، فاقتطعت من اجلمع شيئاً، فأضفته إىل مجيعه، فصار خمتصاً "مخستهم"
  .)659(ومها ال يكون إال تثنية 

هنا املضاعفة املتكاثرة ، ألنّ اشتقاق الوصف من  ذا النوع من االشتقاقأريد  قدو 
اسم الشيء املوصوف، إذا اشتهر صاحب االسم بصفة، يؤذن ذلك االشتقاق مببالغة يف احلاصل 

ياء ، وشعر شاعر ، وإبِل مؤبلَة ، وآالف لَيلٌ ألْيلُ ، وظلٌ ظَليلٌ ، وداهيةٌ ده " :به كقوهلم 
هذا االشتقاق على ، وهو نفس املعىن الذي ذهب إليه ابن عادل يف تفسري داللة )660( "مؤلَّفَة 

ألف مؤلَّفة ، : من القنطار وهو للتأكيد ، كقوهلم  "منفْعلَة" هوالْمقَنطَرة  التوكيد بقوله إن لفظ

                                                 
  . 87/  2 .شرح شافية ابن احلاجب )  657
  . 207/ 1. قرى الضيف  :انظر  ) 658
  . 241-240/ 3 .املقتضب )  659

  50/  3 .التحرير والتنوير )  660
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 وأكد هذا املعىن يف مناسبة أخرى فرأى أن .)661(مؤبلة ، ودراهم مدرمهة  وبدرة مبدرة ، وإبل
وتكثري  .)662(دالة على تكثريها مع كَثْرا يف ذاا   "الْمقَنطَرة  " ـب "الْقَناطريِ  "وصف 

  .الكثرة تفيد التوكيد من جهة الكمية كما هو معلوم 

ختالفها تعكس سعة دائرة التوكيد يف اللغة وهذه األشكال والتراكيب واألدوات على ا  
العربية، وغناها باملمكنات التركيبية لألداء ضمن هذا األسلوب الذي يتقاطع مع مجيع األشكال 
واألساليب اللغوية إنشائية وخربية ، نفي وإثبات، وسعة استعمال ألغلب األدوات املوزعة يف 

هذه األشكال والصور حبسب املقام  استعماالت أخرى، باإلضافة إىل مستويات استخدام
  .والقصد لدى املتكلم والسامع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 466/  3 .تفسري اللباب البن عادل )  661
 . 470/  3 . نفس املصدر)  662
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  :الباب الثّاين
  أسلوب التوكيد أشكاله ودالالته
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  :الفصل األول 
  مبدأ الفائدة يف أسلوب التوكيد 

  
  
  
  
  



 200 

ليل ألسلوب التوكيد يف ملا يليه من دراسة وحت احاول يف هذا املبحث الذي ميثل متهيدنس  
، عرج على مفهوم له خطورته يف فهم اللغـة وإفهامهـا  ن أن - عىنمشكال و -القرآن الكرمي 

يف الكالم، كونه ارتبط بفكرة الزيادة  الوظيفيخصوصا إذا تعلق األمر مبفهوم التوكيد ودوره 
معىن اجلملة أو الكـالم،  أو التكرار مما خيلص بنا للوهلة األوىل إىل القول إن حذفه ال يؤثر يف 

األمر الذي جعل القدماء يتحرون البحث عن أسرار التوكيد ومواطنه لكي ال يتناقض مفهومه 
مع أهم مبدأ للغة البشرية أال وهو االقتصاد يف استخدام ألفاظها، ومن مث يقف الباحث علـى  

ب التوكيـد جبميـع   دالالت واعتبارات سياقية ال ميكن أن تؤدى يف اللغة إال بواسطة أسـلو 
أشكاله، ألن هذا األسلوب هو كباقي األساليب التعبريية للّغة خيضع للمفاهيم الرئيسـية الـيت   
ترتبط ا من فائدة وأداء تركييب حتكمه قوانينه السياقية والتركيبية، وحىت يتسىن لنا تتبع مفهوم 

يف إنشاء مجل اللغـة ويف  الفائدة يف أسلوب التوكيد سنقف على هذا املفهوم الذي له خطورته 
  . فهمها وإفهامها كما سبق ذكره 

وقبل أن نسترسل يف حديثنا عن هذا املبدأ اهلام واخلطري يف اللغة العربيـة عمومـا ويف     
أسلوب التوكيد على وجه اخلصوص، جيدر بنا أن نقف على هذا املصطلح وما عرفته به معاجم 

  .اللغة وأصحاب التخصص 
   : الفائدة لغة
" :  اَألفعـال  كتاب يفجاء و  ،)663(إذا ثبت له دافاد املال نفسه لفالن يفيد في: قال ي
فدت من علم أَو ما استأيضا هي الفائدة و، )664("، وأفاد كسب  كثر واالسم الفائدةفاد املال 

  . )665( هه استفدتتوأفد ،عطيته غرييأفدت املال أي أ ،الكسائي ةله فائد تقول منه فادت ،مال
  :  اصطالحا

فاإلفـادة   )666(ما يترتب على الشيء وحيصل منه من حيث إا حاصل منهالفائدة هي 
هي صدور الشيء عن نفسه إىل غريه واالستفادة هي صدور الشيء عـن غـريه إىل نفسـه،    

املعاين الثواين وهي اخلواص واملزايـا،   أيواإلفادة تستعمل يف املعاين املفهومة بالداللة العقلية، 
املعاين األول اليت هي الوسـائل إىل املعـاين    أيتعمل فيما يفهم بالداللة الوضعية، والداللة تس

                                                 
663 . 514/  8 .تاج العروس )    
664 . 147ص .  1993.  2ط .القاهرة . مكتبة اخلاجني . علي فوده : ت .  كتاب األفعالابن القوطية، )    
665 ) .فيد( مادة   . 340 /  3 .لسان العرب )    
666 . 694ص . الكليات )    
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 . )667(الثواين، وامللحوظ يف اإلفادة إمنا هو جانب السائل، ويف الداللة جانب اللفظ واملـتكلم 
املترتب على الفعل وإن مل يقصد، وذا ختتلـف   كما تعرف الفائدة اصطالحا أيضا بأا األثر

ولذلك جند أغلب  ،)669(يف كونه هو املقصود من الفعل وإن مل يتحقق )668(دة عن الغرضالفائ
يف الكالم لكونه املقصـود  ) أو األغراض(علماء اللغة خصوصا البالغيني يركزون على الغرض 

  . من إنشاء التراكيب اللغوية 
  :  )670(ومن أمثلة الفائدة ما قيل يف النسب مثال من أن له فائدتني

رجـل  : " وهو أخصر من قولنـا  " بصري"وهي االختصار كما يف قولنا  : لفظية األوىل -
  "بصري

هـذا قطـن   : "وهي استعماله استعمال النعت يف ختصيصه النكرات، حنو :  والثانية معنوية -
  ".هذا جملس األمة املصري : " ، وكذلك توضيحه املعارف حنو "مصري

يف كالم النحـاة عنـد    عليهكن أن نقف أما عن مبدأ الفائدة يف أسلوب التوكيد فيم
، فقد شرحوا باستفاضة الفائدة يف كـل  )اللفظي واملعنوي( التوكيد  أشكالتعرضهم ملختلف 

  :  )671(لفظ من ألفاظ التوكيد، وذلك على النحو التايل 
 تتمثل يف تقرير املؤكد يف نفس السامع ومتكينه يف قلبه، وإزالة ما يف:  فائدة التوكيد اللفظي -

فإن اعتقد املخاطب أن اجلائي هو ال غـريه  "جاء علي: "نفسه من الشبهة فيه ، فإنك إن قلت 
اكتفيت بذلك، وإن أنكر أو ظهرت عليه دالئل اإلنكار، كررت لفظ علي دفعا إلنكـاره، أو  

فإمنا تقول ذلك إذا أنكر السامع "جاء علي، جاء علي: "إزالة للشبهة اليت عرضت له، وإن قلت 
  .فتثبت ذلك ومتيط عنه الشبهة جميئه 

وتتمثل يف رفع احتمال أن يكون يف الكالم جماز أو سهو أو :  فائدة التوكيد بالنفس و العني -
رمبا يتوهم السامع إسناد ايء إليه، هو علـى سـبيل   " جاء األمري"فعند مساع مجلة . نسيان 

                                                 
667 . 153ص . الكليات )    
668 . الكليات : انظر . إذ يعرف الغرض بأنه الفائدة املقصودة العائدة إىل الفاعل، اليت ال ميكن حتصيلها إال بذلك الفعل ) 

. 670ص   
669 . 1986.  2ط. بريوت، لبنان . مؤسسة الرسالة .  معجم املصطلحات النحوية والصرفية حممد مسري جنيب اللبدي،)  

. 181ص  
670 . 714 – 713/  4.النحو الوايف :  أيضا معجم املصطلحات النحوية والصرفية و انظر )    
671 . 568/ 3. جامع الدروس العربية )    
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رفعا هلذا االحتمال فيعلم أن اجلائي التجوز أو النسيان أو السهو، فيؤكد بذكر النفس أو العني، 
  .هو ال خدمه أو جيشه 

وذلك أنـه رمبـا   . هي الداللة على اإلحاطة والشمول :  فائدة التوكيد بكل ومجيع وعامة -
  .دفعا هلذا التوهم "جاء القوم كلهم: "أن بعضهم جاء، فيقال " جاء القوم"يتوهم السامع جلملة 

جـاء  : "فإذا قلـت  . إثبات احلكم لالثنني املؤكدين معا هي:  فائدة التوكيد بكال وكلتا -
جاء الـرجالن  " وأنكر السامع أن احلكم ثابت لالثنني معا، أو توهم ذلك ، فتقول " الرجالن
بعـد  ) كال وكلتا( ولذلك امتنع ايء ذين اللفظني . دفعا لذلك اإلنكار أو التوهم " كالمها

  .من االثنني ألنه ال فائدة من اإلتيان ما  الفعل الذي يدل بصيغته على أن الفعل
كما ميكننا أن نستشف ما يستفاد من أشكال التوكيد األخرى اليت تفرقـت حبسـب     

املباحث واملناهج ، فما جيىن من فائدة من احلال املؤكدة ليس نفسه مع الظرف املؤكد أو النعت 
ختتلف سياقيا فيما بينها، ويتجلـى  املؤكد ، كما أن األدوات الدالة يف عمومها على التوكيد 

  .ذلك يف الفروق الوظيفية اليت توجد بينها من تركيب إىل آخر 
  : العربية مبدأ الفائدة يف اجلملة/ أوال

حتديدها من الناحية املعنوية املرتبطـة بوظيفـة   إن أول ما يطالعنا يف دراسة اجلملة هو   
 -ساسي يف حتديد اجلملة لدى أغلـب النحـاة   التبليغ يف اللغة، وذلك بالتركيز على مبدأ  أ

فائدة حيسن « فيدة جيب أن تكون م اوذلك بتعريفها بأ –خصوصا من جعلها مرادفة للكالم 
لذلك فالكالم يف اصطالح النحاة يغاير مصطلح الكـالم يف اللغـة   ، و)672(»السكوت عليها 

  . )673(كان أو غري مفيد ما يتكلم به، مفيدا تطلق على كل يف اللغة إذ داللته  ،عموما

املسند (ومن هنا كان تركيز النحاة على عالقة اإلسناد ممثلة يف طريف اجلملة األساسيني   
إذ اللفظة الواحدة ال تكون مجلة مفيدة بني املتخاطبني إال إذا ارتبطت بـأخرى  ،  )واملسند إليه

بعيدا عن معرفـة   -رجاين ،  ومما يروى يف هذا الصدد ما ذكره عبد القاهر اجللفظا أو تقديرا
عن ذلك األعرايب الذي فهم املعىن من خالل تغري العالمة اإلعرابية املناسـبة   –النحو وقضاياه 

حني  األعرايبأترى  «:ا، يقول عبد القاهرمما غري املعىن املقصود وجعله ناقص) إن(للمسند بعد 
أنكر عن  ؟،"صنع ماذا :" كر وقالفأن ،بالنصب"اهللا أشهد أن حممداً رسولَ" : مسع املؤذن يقول

                                                 
672 ص . 1982.القاهرة . مكتبة اآلداب . تعال الصعيدي عبد امل: ت. ، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكابن هشام)  
5.  

673 . 13/ 1 .شرح ابن عقيل )    
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غري علم أن النصب خيرجه عن أن يكون خرباً، وجيعله واألول يف حكم اسم واحد، وأنـه إذا  
صار واألول يف حكم اسم واحد احتيج إىل اسم آخر أو فعل حىت يكون كالماً، وحىت يكون 

  . )674( » ما له فائدةقد ذكر 
ائدة جيىن من طرفني أساسني أحدمها حمكوم عليه وجممل األمر هنا أن احلد األدىن من الف  

 كما حددها عبد القاهر اجلرجاين، مث إن هذه اجلملة إما أن تكون إثباتا أو نفيا والثاين حمكوم به
وهو املعىن الذي من أجلـه  ...«: بقوله عند تعرضه لألسلوب اخلربي وما ارتبط به من فائدة، 

والفعل من غري اسم  هلا بالكلمة الواحدة كاالسم الواحداختصت الفائدة باجلملة، ومل جيز حصو
ن اخلرب أول يضم إليه، والعلة يف ذلك أن مدار الفائدة يف احلقيقة على اإلثبات والنفي، أال ترى أ

ها، والذي تستند سائر املعاين إليه وتترتب عليه وهو ينقسـم إىل هـذين   معاين الكالم وأقدم
ومل يقتصر هذا األمر على  .)675(»له تاتا ومثباإلثبات يقتضي مثباحلكمني، وإذا ثبت ذلك، فإن 

البحث النحوي فقد ذهب البالغيون أيضا إىل تفصيل القول يف أحوال اإلسناد اخلربي فقـالوا  
قصد املخرب خبربه إفادة املخاطب  ذلك أنبتقسيمه إىل قسمني مها فائدة اخلرب والزم فائدة اخلرب، 

ملن ال يعلم أنه قائم، ويسمى هذا فائدة اخلرب، وإما كـون  "زيد قائم :"إما نفس احلكم كقولك
، ويسمى هذا "د عندكيز": املخرب عاملاً باحلكم كقولك ملن زيد عنده وال يعلم أنك تعلم ذلك

  .)676(الزم فائدة اخلرب
وقد اشترطوا يف بعض عناصر اجلملة شروطًا لتحصيل الفائدة من الكالم، وميكننا بيان 

  :النحو التايل ذلك على 
        : املبتدأ / 1

  بىن عليه الكـالم،  املبتدأ هو العنصر اللغوي التركييب املعلوم لدى املخاطب وهو الذي ي
، ولألمر عالقة وطيدة مبفهوم أن يكون معرفة –كما أكد النحاة  –ولذلك فإن أهم شرط فيه

هنا إمنا يكون ألنه يفترض أن ووجه عدم اإلفادة  ،ال يفيداإلخبار عن النكرة  الفائدة، ذلك أن
  .) 677( اختفت هذه الفائدةفإن كانا جمهولني  ،خيرب مبجهول عن معلوم

                                                 
674 . 321ص  .دالئل اإلعجاز )    
675 . 260ص  .أسرار البالغة )    
676 . 18ص  .اإليضاح يف علوم البالغة )    
 ببعض األداءاتيلة ترتبط هذا احلكم العام رغم وجود بعض التراكيب أو اجلمل املكونة من نكرتني ولكنها حاالت قل)   677
.اخلاصة اليت يفرضها منطق اللغة   
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مـن  يف األصل مبتدأ، فإن ذلك يسقط عليه ما كان هلذا األخـري   )كان(ومبا أن اسم 
 )اسم كان(جعل اجتمع معرفة ونكرة فالذي يمنها اشتراط أن يكون معرفة، فإذا أحكام حنوية، 

مل تفد  "كان إنسان ظريفا"، و"كان رجل قائما":  نك لو قلتأل . املعىن على ذلك ة؛ ألناملعرف
ذا معنىفإذا  . للفائدةضع اخلرب ، ألن هذا مما يعلم الناس أنه قد كان، وأنه مما يكون، وإمنا و

ذلك لو وك ،، فقد ألقيت إىل السامع امسا يعرفه، فهو يتوقع ما ختربه عنه"كان عبد اهللا ": قلت
قربت النكرة من املعرفة مبا حتملها من األوصاف جلاز أن خترب عنها، وكان فيها حينئذ فائـدة؛  

وذلـك  . "كان رجل من أهل البصرة شجاعا"، و"كان رجل من بين فالن فارسا": حنو قولك
له هذا  فلذلك ذكرنا أن االسم املعروف هو الذي.  ألن هذا جيوز أال يكون، أو يكون فال يعلم

، "ناكان أخاك صاحب"و "كان منطلقاً اليوم عبد اهللا"، و"كان منطلقاً عبد اهللا": تقول، املوضع
ملّا كان الغرض بالكالم حصول فائدة، وكان اإلخبار عن غري  )678( "هزيد كان قائماً غالم"و

زيادة  معين ال يفيد كان أصل املبتدأ التعريف، ولذلك إذا أخرب عن معرفة مل تتوقف اإلفادة على
  .)679(، خبالف النكرة فإن حصول الفائدة باإلخبار عنها يتوقف على قرينة لفظية أو معنوية 

  :اخلبـر/ 2
  أنه ينقسم إىل خرب هو جزء مـن  مصطلح اخلرب عند القدماء عن علم أول ما ينبغي أن ي

، سابق لـه اجلملة، ال تتم الفائدة دونه، وخرب ليس جبزء من اجلملة، ولكنه زيادة يف خرب آخر 
فكل  ،" خرج زيد":  والفعل كقولك ،"زيد منطلق": يف قولك )منطلق(ـفاألول خرب املبتدأ ك

، وهو الذي يكون مع املسند إليه )680(واحد من هذين جزء من اجلملة، وهو األصل يف الفائدة 
ن اجلملـة  ليس جبزء م وهو ، أما الثاين فهو احلالالنواة األساسية أو العالقة الرئيسية يف الكالم

، جئـت  "جاءين زيد راكبا " :ولكنه زيادة يف خرب آخر سابق له، وذا املعىن فإنك يف قولك 
باحلال لتزيد معىن يف إخبارك عن زيد بايء ، وهو أن جتعله ذه اهليئة يف جميئه، ومل تثبـت  

لى سبيل التبع له الركوب له ابتداء ، بل بدأت فأثبت ايء مث وصلت به الركوب فالْتبس به ع
، فقد أثبت  "خرج عمرو "و "زيد منطلق": وبشرط أن يكون يف صلته ، وأما اخلرب املطلق حنو 

681(ا مباشرا من غري واسطةاملعىن إثبات(.  

                                                 
678 .  88/  4 .املقتضب )    
679 . 279/ 1 .شرح التسهيل)    
680 . 133 - 132ص  .دالئل اإلعجاز )    

.133ص . نفس املصدر )  681  
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يف هذا ، وقد اشترط النحاة أن يكون اخلرب نكرة لتحصل الفائدة وذلك أن األصـل  
، ألن املسند ينبغي أن يكون تدأ أن يكون معرفةويف املب أن يكون نكرة -وا أمجعكما  -اخلرب 

جمهوال ، واعترض الرضي على ذلك ووصف قوهلم بأنه ليس بشيء ، ألن املسـند ينبغـي أن   
يكون معلوما كاملسند إليه، وأن الذي ينبغي أن يكون جمهوال هو انتساب ذلـك املسـند إىل   

أخوة املخاطب إىل زيد وإسـناده   هو انتساب ،"زيد أخوك": املسند إليه ، فاهول يف قولك 
ابن السراج عنـد  قاله وافق متاما ملا الذي ذهب إليه الرضي موهذا الرأي  .)682(إليه ، ال أخوته

زيـد  " : أن الشيء املنكـور يف مثـل    يرىحيث ه لقضية جمي ء املبتدأ واخلرب معرفتني تعرض
وته للمخاطب، وأن اجلهل ـذه  ، ليس هو اخلرب وإمنا النسبة القائمة بني زيد وبني أُخ"أخوك

  . )683(النسبة هو الذي أجاز اإلخبار باملعرفة
الكالم موضوع  أصلذلك أن ، بل إن الفائدة أصل يف القول بتنكري اخلرب وتعريف املبتدأ  

لكان هـذا   " النار حارة والثلج بارد" : ولكن لو قال قائل  ،للفائدة وإن اتسعت املذاهب فيه
أما الكالم إذا كان منفياً فإن النكرة فيه حسنة ألن الفائدة فيه واقعة حنو و ،كالماً ال فائدة فيه

  .)684(" ما فيها رجل"و "ما أحد يف الدار " :قولك 
  : يف بعض املكمالت/ 3

  ومما ينبغي أن يحصم قد أصجزأيلوا يف املفعول وكل ما زاد على ل يف هذا الباب أ 
أـم أرادوا   الكـالم وقد خييل إىل من ينظر إىل ظاهر هذا .  اجلملة أن يكون زيادة يف الفائدة
اجلملة فائدة أخرى، وينبين عليه أن ينقطع عن اجلملـة   جزأيبذلك أنك تضم مبا تزيده على 

 " : حىت يتصور أن يكون فائدة على حدة، وهو ما ال يعقل، إذ ال يتصور يف زيد من قولـك 
إليه قد ضممت فائـدة إىل   )ضربت(ون بتعديتك ، أن يكون شيئاً برأسه حىت يك"ضربت زيدا

وإذا كان ذلك وجب أن يعلم أن احلقيقة يف هذا أن الكالم خيرج بذكر املفعـول إىل  .  أخرى
  .)685(معىن غري الذي كان

العناصر املكملة للعالقـة اإلسـنادية،    زادتمث إن هذه اجلملة تزيد الفائدة فيها كلما 
ولذلك فـإن اجلملـة    يريدها املتكلم أو ينتظرها السامع،حسب الكمية اإلخبارية اليت وذلك 

                                                 
.1/109 .شرح الكافية )  682  

683 . 66/ 1. األصول يف النحو )    
684 . 1/66. نفس املصدر  )   
685 . 411ص  .عجاز دالئل اإل)    



 206 

؛ أال ترى هذا كالما تامـا وإن مل  "انطلق زيد ":وذلك كقولنا. ة العناصرتستقل معنويا عن بقي
وال ظرفا وال حاال وال مفعوال له وال مفعوال معـه وال   تذكر معه شيئا من الفضالت، مصدرا

وقد .)686(ائدة بأكثر من اإلخبار عنه بانطالقه دون غريه وذلك أنك مل ترد الزيادة يف الف. غريه
فصل هذه الزيادة يف الفائدة بالزيادة يف العناصر اللغوية املربد يف نص سنورده ملا فيه من دقـة  

ضـرب  : "فإن شئت قلت" ضرب عبد اهللا زيدا: "فإذا قلت« :وحتليل ملا حنن بصدده ، يقول 
، إال أنك تعلم أن الضرب قد "قام عبد اهللا" فصار مبرتلة  فعرفتين أنه كان منه ضرب،" عبد اهللا

، "ضرب عبـد اهللا زيـدا  ": فإن قلتمل يتعد فاعله،  " قام: "تعدى إىل مضروب، وأن قولك 
يف مكـان  وقع ؟، وقد علمت أن ذلك الضرب ال بد من أن يكون  أعلمتين من ذلك املفعول

بينت الوقـت، وقـد    "يوم اجلمعة":  أوضحت املكان، فإن قلت "عندك":  وزمان، فإن قلت
: عرفتين احلال منك أو منه، فإن قلت "قائما":  فإن قلت. علمت أن لك حاال، وللمفعول حاالً

وإمـا   ب إما أن يكون كـثريا وقد علمت أن ذلك الضر.  الك أو حالهحأبنت عن " قاعدا "
، "عشرين ضربة": فقلت أو بينت ،" ضربا شديدا": فإن قلت. قليال، وإما شديدا، وإما يسريا

. أفدت العلة اليت بسببها وقع الضـرب  "من أجل كذا "أو"لكذا ": فإن قلت. زدت يف الفائدة
  . )687(» فكل هذا زيادة يف الفوائد

ولذلك كان االهتمام بالفعل مث الفاعل فاملفعول على هذا الترتيب الذي مل يكـن إال  
وهو مـا   فيها،التبليغية حبسب درجة اإلفادة  ملراعاة مبدأ مهم حيكم استخدام اللغة وعناصرها

 ،حيث مل يقم وحده يف بـاب اخلـرب بالفائـدة    ،يف االعتبار رأى النحاة فيه سببا لتقدم الفعل
 ،واستتبع فاعله ومفعوله إذ مها أقرب شيئني إليه تقدم الفاعل واملفعول واملضاف إليه يف االعتبار

اع الفائدة بدونه واملفعول أضعف لكونـه خبالفـه   وحيث كان الفاعل يف االعتبار أقوى المتن
  .)688(واملضاف إليه بني بني لشموله إيامها 

  :بعض ما تعلق مببدأ الفائدة يف دراسة اجلملة / 3
  :للجثة  ظرف الزمان ال يكون خربا -أ

                                                 
686 .  379/ 2 .اخلصائص )    
687 .  116/ 3 .املقتضب )    
688 . 222ص  .مفتاح العلوم )    
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ذلـك   ،)689(املشهور أن ظرف الزمان ال جيوز اإلخبار به عن اسم عني لعدم الفائدة   
فال معىن هلذا؛ ألن يوم اجلمعة ال خيلو زيد وال غريه منه، وال  "يد يوم اجلمعةز ":إذا قلتأنك 

وإمنا  ."جثثللال تكون ظروف الزمان ": حي وال ميت، فلما مل تكن فيه فائدة قال النحويون
لإلشارة ومل يكن  )ذا(للتنبيه، و )ها(من اجلواز وإن كانت  "هذا زيد يوم اجلمعة ":امتنع قولك
، فقـد  "القتال يوم اجلمعة": ؛ ألنك إذا قلت"يوم اجلمعة"، و"القتال شهر رمضان": مثل قولك

ويعلل ذلك عند النحاة بـأن   .)690(رت بشيء يكون يف اجلمعة، قد كان جيوز أن خيلو منهخب
وإمنا جيوز ذلك يف األحداث حنو الضرب واحلمد وما أشـبه   ،ال تتضمن اجلثثظروف الزمان 

ألنه ال خيلو أحد من أهل عصرك  ،مل تكن فيه فائدة "زيد اليوم": ت ذلك وعلة ذلك أنك لو قل
األمر ليس نفسه بالنسبة لظروف املكان و ،من اليوم إذ كان الزمان ال يتضمن واحداً دون اآلخر

  . )691( األماكن ينتقل عنها فيجوز أن تكون خربا عن اجلثث وغريها كذلكألن 
  : مسوغات االبتداء بنكرة  -ب

اة يف باب اإلسناد أن األصل يف اجلملة االمسية أن يكون املبتدأُ معرفةً واخلرب يذكر النح
نكرة، فال جييزون االبتداء بالنكرة إالّ يف مواضع معينة، وذلك ألنّ معىن النكرة غـري معـين،   
 واإلخبار عن غري املعين ال يفيد ما مل يقارنه ما حيصل به نوع فائدة، كاملسوغات اليت يذكرها

وقد اختلف النحاة يف إيراد هذه املسوغات عددا ونوعا، وإن اتفقـوا علـى أن   . )692(النحاة
مل يعول املتقدمون يف ضـابط   «: ابن هشام يف ذلكالضابط يف النهاية هو قيام الفائدة ، يقول 

ذلك إالّ على حصول الفائدة، ورأى املتأخرون أنه ليس كلّ واحد يهتدي إىل مواطن الفائدة، 
  . )693( »فتتبعوها، فمن مقلّ خملّ، ومن مكثر مورد ما ال يصلح أو معدد لألمور متداخلة 

ومن أمثلة مسوغات االبتداء بالنكرة اليت سنكتفي بذكرها ألننا لسنا بصدد التفصـيل  
  :فيها ، فيكفي أن نذكر ما يلي 

 �m�����ô��ól :تعاىلقوله  أو مجلة، حنو: أن يكون خربها ظرفاً أو جمروراً، قال ابن مالك -

وشـرط اخلـرب    ،وقصدك غُالمه رجل ] 38الرعد [ ��m£��¢��¡l:هو قول] 35ق [

                                                 
689 . 377/ 1. مهع اهلوامع )    
690 . 172/ 4. املقتضب )    
691 . 63/ 1. األصول يف النحو )    
692

. 1/172 . وشرح ابن عقيل . وما بعدها  199ص . ، وشرح شذور الذهب 1/299. حاشية الصبان : انظر )    
693 . 2/539. عن كتب األعاريبمغين اللبيب )    
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فيهن االختصاص، فلو قيل يف دارٍ رجل مل جيز، ألن الوقت ال خيلو عن أن يكون فيه رجل ما 
إمنـا  : أقولو "رجل يف الدار "والتقدمي، فال جيوز: يف دارٍ ما، فال فائدة يف اإلخبار بذلك، قالوا

وجب التقدمي هنا لدفع توهم الصفة، واشتراطه هنا يوهم أن له مدخالً يف التخصـيص، وقـد   
  .)694(ذكروا املسألة فيما جيب فيه تقدمي اخلري، وذاك موضعها 

 "بقرة تكلمت"و "شجرة سجدت"أن يكون ثبوت ذلك اخلرب للنكرة من خوارق العادة، حنو  -
ل رج"، خبالف حنو ففي اإلخبار به عنها فائدةمعتاد،  س غريإذ وقوع ذلك من أفراد هذا اجلن

   .)695( وحنوه "مات
  :)696(بشرطني اإلجيابأنه جيوز وقوع االستثناء بعد  -
   .فضلة )إال(أن يكون ما بعد : األول 

، فإن كان عمدة أو مل حتصل "قرأت إال يوم اجلمعة":  كقولك ، وذلكأن حتصل فائدة: والثاين
  . فائدة مل جيز

فإن اختالفهم يف ذكر عددها ومواضعها ال يعين تعارضا، ما دام  ،ومهما يكن من أمر  
، فعلى هذا األساس وحده يرجع احلكم على صـحة  )اإلفادة ( األساس الذي تقوم عليه هو 

، وقد قال األمشـوين  )697(االبتداء بالنكرة أو عدم صحته، من غري داع حلصر املواضع أو عدها
ومل يشترط سيبويه واملتقدمون جلواز االبتداء بالنكرة إالّ حصـول الفائـدة    «: يف هذا املعىن 

وعلى هذا بىن الرضي رأيه يف جواز اإلخبار عن النكرة، سواء يف اجلملة االمسيـة أو  .  )698(»
إذا حصلت الفائدة فأخرب عن أي : " وقال ابن الدهان، وما أحسن ما قال  «: الفعلية، فقال 
لك ألنّ الغرض من الكالم إفادة املخاطب، فإذا حصلت جاز احلكم، سـواء  وذ" نكرة شئت 

ختصص احملكوم عليه بشيء أو ال، فضابطُ جتويز اإلخبار عن املبتدأ وعن الفاعل سـواًء كانـا   
معرفتني أو نكرتني خمتصتني بوجه أو نكرتني غري خمتصتني بشيء واحد، وهـو عـدم علـم    

محكوم عليه، فلو علم يف املعرفة ذلك كما لو علم قيام زيـد  املخاطَب حبصول ذلك احلكم لل
زيد قائم، عد لغوا، ولو مل يعلم كون رجل ما من الرجال قائما يف الدار جاز لك : مثالً فقلت 

وكذا يف الفاعل ال جيـوز  ... ، وإن مل تتخصص النكرة بوجه "رجل قائم يف الدار: "أن تقول 
                                                 
694 . 541/  2 . نفس املصدر)    
695 . 543/  2. نفس املصدر)    
696 . 604/  1 .حممد حميي الدين عبد احلميد : ت. شرح ابن عقيل )    
697 . 486 - 1/485 . النحو الوايف)    
698 . 1/299 .حاشية الصبان )    
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، وجيوز مع عدم علمه بقيام رجل يف الدار أن "قام زيد:" ن تقول مع علم املخاطب بقيام زيد أ
  . )699(»" قام يف الدار رجل: "تقول 

وإذا كان طرفا اجلملة يقومان على فكرة التعريف والتنكري، فإن ذلك له ارتباط وثيق  
تداء له القدماء حني تعرضوا ملواضع االب وهو أمر تنبه ،اخلطابفائدة من املخاطب من  جينيهمبا 

إذا سـالك  " رجل قائم:" قد جيوز أن تقولوذلك أنه بالنكرة فربطوها بالسياق ومبدأ الفائدة، 
ومجلة هذا أنه إمنا ينظر إىل مـا فيـه   "رجل قائم:"، فتجيبه فتقول"أرجل قائم أم امرأة:" سائل

فإذا اجتمع امسان معرفة ونكرة، فائدة، فمىت كانت فائدة بوجه من الوجوه فهو جائز وإال فال، 
فحق املعرفة أن تكون هي املبتدأ وأن تكون النكرة اخلرب، ألنك إذا ابتدأت فإمنا قصدك تنبيـه  

، فاخلرب هو الذي ينكـره وال يعرفـه و   السامع بذكر االسم الذي حتدثه عنه ليتوقع اخلرب بعده
  .) 700(يستفيده، واالسم ال فائدة له ملعرفته به

  :والتأخري  التقدمي -ج
إن العالقة بني فكرة الترتيب ومبدأ الفائدة من الظواهر الواضحة يف البحث النحـوي  
العريب، حيث درست هذه القضية لدى علمائنا من عدة جوانب وبصورة متكررة، إذ يعد كل 
تصرف يف ترتيب عناصر اجلملة مما له تأثري كبري على ما جينيه السامع من فائدة وما يقوم عليه 

كل تغيري يف املبىن يؤدي إىل تغـيري يف  "هنه من معىن، ألن الفكرة األساسية يف ذلك دائما أن ذ
 وأخرت قدمت وإذا.  لزيد معىن )أخوك (بـ أثبت قد كنت" أخوك زيد":  قلت فإذا، "املعىن
 له تسميتك كان وإال ،)أخوك (لـ معىن )زيد(بـ مثبتاً تكون أن وجب "زيد أخوك ":  فقلت
 املبتدأ": لقوهلم يكون ال أن إىل وألدى معىن غري من عليه لالسم تغيرياً خرباً ذاك وإذ تدأمب اآلن

 ال حبكم منهما واحد كل ينفرد أن غري من اسم على اللفظ يف اسم يتقدم أن غري فائدة "واخلرب
  .)701(سقوطه  يف يشك ال مما وذلك ،لصاحبه يكون

النظام الذي خيضع له تركيـب االسـم   وأول ما نقف عليه يف هذا األمر كالمهم عن 
واللقب وهو من التراكيب املشهور يف كل اللغات، إذ يربرون تقدمي االسم وتأخري اللقب ألمر 

إمنا وجب يف له عالقة مبا حيمله كل منهما من داللة يتمايزان ا عن بعضهما بعض، فريون أنه 
ذات وحدها واللقب يدل عليها وعلى ن االسم يدل على الالقياس تقدمي االسم وتأخري اللقب أل

                                                 
699 . 89-1/88. شرح الكافية  )    

.59/  1.  يف النحو األصول ) 700  
701 . 147 – 146 ص . دالئل اإلعجاز)    
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صفة مدح أو ذم كما هو معلوم، فلو جئت باللقب أوال ملا كان لذكر االسم بعـده فائـدة،   
   . )702( بعده باللقب يفيد هذه الزيادة اإلتيانخبالف ذكر االسم أوال، فإن 

رضـي الـدين   وفكرة الفائدة يف قضية التقدمي والتأخري تتجلى أكثر فيما ذهب إليـه  
أليس ذكر الفاعل قبل :  فإن قلت «: يف شرحه لتقدمي الفاعل أو املفعول، فيقول الستراباذيا

أن ذكر املفعول  أفادولو ذكرت املفعول قبل الفاعل  أن ذكر املفعول ليس بأهم، مفيدااملفعول 
 بل قد يكون ذلك التسـاع الكـالم   ذلك، ال يفيدتقدمي املفعول على الفاعل :  قلت.  أهم
«)703(.   

كما يرى ليس خباف إذ  ،]100األنعام [  �m��»��º��¹��¸l :ومثال ذلك قوله تعاىل
أن لتقدمي الشركاء حسنا وروعة ومأخذا من القلوب أنت ال جتد شيئا منه عبد القاهر اجلرجاين 
، وأنك ترى حالك حال من نقل عن الصورة "وجعلوا اجلن شركاء هللا ":إن أنت أخرت فقلت

لرائق واحلسن الباهر إىل الشيء الغفل الذي ال حتلى منه بكثري طائل، وال تصري املبهجة واملنظر ا
ومعـىن  . للتقدمي فائدة شـريفة النفس به إىل حاصل والسبب يف أن كان ذلك كذلك هو أن 

بيانه أنا وإن كنا نرى مجلة املعىن وحمصوله أم جعلـوا اجلـن   . جليال ال سبيل إليه مع التأخري
ع اهللا تعاىل، وكان هذا املعىن حيصل مع التأخري حصوله مع التقدمي، فـإن  شركاء، وعبدوهم م

تقدمي الشركاء يفيد هذا املعىن، ويفيد معه معىن آخر وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون هللا شريك 
، مل يفد ذلك ومل يكن يف "جعلوا اجلن شركاء هللا": وإذا أخر فقيل. ال من اجلن وال غري اجلن

  .)704( خبار عنهم بأم عبدوا اجلن مع اهللا تعاىلشيء أكثر من اإل
احلجـرات  [  ���fe��d��c��b��a �: وذلك عند تفسري الزخمشري لقوله تعاىل 

القصد إىل تـوبيخ  : على امسها ؟ قلت ) أنّ(ما فائدة تقدمي خرب : فإن قلت  «: بقوله ]  07
اهللا صلّى اهللا عليـه وسـلّم    بعض املؤمنني على ما استهجن اهللا منهم من استتباع رأي رسول

   . )705(» النصباب الغرض إليهآلرائهم، فوجب تقدميه 
  :التعريف والتنكري  –د 

                                                 
702 120-121/  1. حممد حميي الدين عبد احلميد : ت. شرح ابن عقيل )   
703 .16/  2.  شرح الكافية )    
704 . 222 – 221ص .دالئل اإلعجاز )    
705 . 6/16. الكشاف )     
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 ،)706(يف اصطالح النحاة كل اسم دال على شائع يف جنسـه  اويقصد  النكرةطلق ت
، وقد أثرت هذه الفكرة يف ) 707(ما وضع ليدل على شيء بعينه وعكسها املعرفة اليت حتدد بأا 

ركيب الكالم ومن خالهلا درست الفائدة اليت تتعلق بأقل قدر حيسن السكوت عليه، إذ بعـد  ت
عند التطرق ملا يسمى باجلملة االمسية  -حتديد العنصرين األساسيني لبناء اجلملة يتحدث النحاة 

 عن فكرة تنكري اخلرب وتعريف املبتدأ لغرض يتعلق بدورمها يف اإلبالغ، إذ من خالهلما جتىن -
فحصـول  « : من إنشاء الكالم أو اجلملة،  وهو ما عرب عنه عبد القاهر بقوله الفائدة املرجوة 

  .)708(» على اجلملة من تنكري وجد يف الكالم كما ترى الفائدة
معرفا يكون يف سياقات معينة ومن مث تكون ) املبتدأ و اخلرب( بل إن جميء كال الطرفني 

 رق له ابن السراج حمددا اإلطار املقامي الذي يربط السامعوهو ما تط ،بالغية خاصةإله فائدة 
، وإال مل يكن لكالمـه داع إذا  )أي السامع(باملتكلم ليحدد له الشكل الكالمي املناسب حلاله 

وهذا وحنوه إمنا جيوز إذا كان املخاطب يعرف زيدا  «: غابت منه الفائدة ، يقول يف األصول 
له أخـا، وال   ، لفرقة كانت بينهما أو لسبب آخر، ويعلم أنعلى انفراده، وال يعلم أنه أخوه

، أي زيد هذا الذي عرفته هو أخوك الـذي  "زيد أخوك ": يدري أنه زيد هذا، فتقول له أنت
كنت علمته، فتكون الفائدة يف اجتماعهما، وذلك هو الذي استفاده املخاطب، فمىت كان اخلرب 

، فأما أن يكون يعرفهما جمتمعني، وأن هذا هـذا،  وعهماالفائدة يف جممعلى املعرفة معرفة فإمنا 
  . )709(»... ال فائدة فيهفذا كالم 
وعلى ما يف داللة األلف والالم اجلنسية من معىن العموم والشمول ساوت النكـرة،   

ثق بأمان مـن  " : تعريفها وتنكريها يف حنو  فائدةابن جين ال يفرق يف األجناس بني جند لذلك 
 "خرجت فإذا بالباب أسـد ": ويف حنو  "هذا احلق"و "هذا حق "و "باألمان من اهللاثق " و "اهللا
إذ رأى أن املعىن يف كل ذلك واحد وإن اختلف اللفظ، وسبب ذلـك   ،"إذا بالباب األسد"و

ـّا كان األمر كذلك جاز نعت املعرف باأللف والالم اجلنسـية  . )710(كون املوضع جنسا ومل
فال يوصف ا إال النكرات، فلما كان املعرف باأللف  )711(اة نكرةباجلملة، واجلملة عند النح

                                                 
706 . 231ص.  معجم املصطلحات النحوية والصرفية)    
707 . 283ص . عريفات  الت)    

.306/ 1. املقتصد)  708  
.66/ 1.األصول يف النحو )  709  

.  433 – 432/ 2. نفس املصدر )  710  
.154ص. دالئل اإلعجازو. 353 /1.وسر صناعة اإلعراب. 100-99/ 1األشباه والنظائر : انظر )  711  



 212 

جاز أن تقع اجلملة وصفا له، وذلك يف مثـل   والفائدةوالالم اجلنسية مساويا للنكرة يف املعىن 
  :قول الشاعر 

  )712(ولقد أمر على اللّئيمِ يسبـنِي      فمضيت مثت قلت ال يعنيـين
  .)713(أي لئيم من اللئام، ومل يقصد به لئيما بعينه يعين به) اللئيم(فقوله 

أما عن كوما نكرتني فقد ذكر عبد القاهر أنّ اإلخبار فيه بالنكرة عن النكـرة غـري   
مستقيم يف األصل، ألنّ إسناد اهول ال نصيب له يف اإلفادة، وأنه إنما تأيت النكرتان مسـندا  

وقد رأينا سابقا . )714("رجل من آل فالن فارس: "ل ومسندا إليه إذا وجد ختصص، كأن تقو
  .أنّ بعض النحاة إنما اشترطوا يف مثل هذا الفائدة، وإن مل يكن هناك ختصص 

  :أبواب التخصيص بعض الفروق الوظيفية بني  -هـ 
كثرية هي الدقائق اليت تفرق بني ما يسمى أبواب التخصيص أو القيود، كما أا متنوعة 

كالشكل اإلعرايب والبناء الصريف والـدور الـوظيفي   نظر إليها من عدة جوانب إذ ميكن أن ن
والسياقي الذي تؤديه يف اجلملة ، ومن بني ما حندد به الفروق بني بعض هذه األبواب وما حنن 
بصدده من حيث عن الفائدة، له عالقة وطيدة بوظائف هذه العناصر الـيت وإن اشـتركت يف   

بضدها : "  أخرى وهو ما يهمنا يف هذا املبحث ، وقدميا قالوا بعض اخلصائص قد اختلفت يف
  . "تتمايز األشياء

قضية الفروق الداللية والوظيفية الدقيقة بني األشكال يف هذا الصدد  وأول ما نقف عليه
، القضايا اليت يؤكد عليها الدرس النحوي يف منحاه الوظيفيأهم من وهي  ،والتراكيب اللغوية

وذلك يف  دقة وصعوبة كلما كان الشبه كبريا بني هذه األشكال والتراكيبفيها ر إذ يزداد األم
الباب النحوي الواحد كما ميكن أن يالحظ يف بعض األبواب اليت يكون بينها شـبها معنويـا   

  .معينا فيأيت الفرق الوظيفي بينها لتمييزها عما اشتركت معه 
  :فروق يف الصفة / 1-هـ

اب حنوي يدخل ضـمن املخصصـات   بثال لباب الوصف كمن ذلك عندما نتعرض م   
أثناء   -، وهو أمر عاجله عبد القاهر اجلرجاين بفكره الوظيفي فيقول املعنوية يف اجلملة العربية

                                                 
قصي احلسني : ت. معي ، األصمعيات األص: انظر . ، وهو لشمر بن عمرو احلنفي ) أمر(مكان ) مررت(وروي بـ )  712

.63ص.1998. 1ط. دار ومكتبة اهلالل، بريوت.   
.308-307/ 1. وشرح الكافية . 494 /2.  مغين اللبيب: انظر )  713  

714 . 1/308. املقتصد يف شرح اإليضاح  )   
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دفاعه عن علم النحو مربزا ما ميكن أن يتضح من خالل هذا العلم من فروق دقيقة يف البـاب  
وأن « :  -تفاد من كل شكل من أشكال تأديتها الواحد كالصفة وهذه الفروق تتمثل يف ما يس

؟ كما أن  ؟ وأن فائدة التخصيص غري فائدة التوضيح هاهنا صفة ختصص، وصفة توضح وتبني
وأن من الصفة صفة ال يكون فيها ختصيص وال توضيح، ولكن .  فائدة الشياع غري فائدة اإلام

[  �m����c�����b����a��`��_��^l: ىلوكقوله تعـا . "أمس الدابر ": ، كقوهلم يؤتى ا مؤكدة
؟ وهـل   وصفة يراد ا املدح والثناء كالصفات اجلارية على اسم اهللا تعاىل جده ] 13احلاقة

؟ وهل عرفتم أن هذه الثالثة  عرفتم الفرق بني الصفة واخلرب، وبني كل واحد منها وبني احلال
  .)715( » يفية ذلك الثبوتمث ختتلف يف ك ،تتفق يف أن كافتها لثبوت املعىن للشيء

رغم مالحظة اجلانب اللفظـي   –ولذلك جند العلماء مييزون معنويا بني أنواع الصفة   
فيقولون مثال أا للبيان أو التوكيـد   –املشترك بينها يف كوا تابعا حتققت فيه املطابقة التامة 

  . وذلك للتنصيص على هذه الفروق اليت تستفاد من استعماهلا بصور خمتلفة
  :فروق يف احلال / 2-هـ

تعد احلال من األبواب النحوية اليت تتميز بغىن تركييب يف تأديتها هلذه الوظيفة العامة اليت   
يستفاد منها معىن املالبسة املعنوية، فهي تؤدى باملفرد كما تؤدى باجلملة ، وعند ما تكون مجلة 

ن إا إلية وقد تكون امسية ، وهكذا فقد ترد بالواو أو بدوا، وهذه اجلملة أيضا قد تكون فع
كانت فعلية فيمكن أن يكون فعلها مضارعا أو ماضيا، هذا كله يربز القيمة الوظيفية للحال يف 

، فإذا استفيد من احلال معـىن جديـدا   اجلملة العربية مما يؤكد على ضرورة ضبط االستعمال
  .  فهوما بدوا فتسمى املؤكدة يسميها النحاة مؤسسة ، أما إذا كان معناها مستفادا أو م

وليس ايء بالواو تارة وعدم ايء ا سيان، ذلك أن الفائدة اليت جتىن من الشكلني  
يف هذا األمثلة اليت توضح ذلك كما يرى عبد القاهر اجلرجاين ومن التركيبيني للحال ختتلف، 

[ ��m����}��|��{�����z���y��x��w��v��u��t���`��_��~ l: املعىن قوله تعـاىل 
ألن املقصود من التشبيه مبن يف  "وكأن يف أذنيه وقراً" مل يأت معطوفاً، حنو الذي  ] 07لقمان 

. أريـد أذنيه وقر هو بعينه املقصود من التشبيه مبن مل يسمع، إال أن الثاين أبلغ وآكد يف الذي 
ي عليه من اآليات فائدة معه، وذلك أن املعىن يف التشبيهني مجيعاً أن ينفي أن يكون لتالوة ما تل

وال شبهة يف أن التشـبيه  . ويكون هلا تأثري فيه، وأن جيعل حاله إذا تليت عليه كحاله إذا مل تتل

                                                 
715 . 26ص  .دالئل اإلعجاز )    
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وإن  -مبن يف أذنيه وقر أبلغ وآكد يف جعله كذلك، من حيث كان من ال يصح منه السـمع  
يصح منه السمع، إال أنه ال  أبعد من أن يكون لتالوة ما يتلى عليه فائدة من الذي  -أراد ذلك

  .)716(يسمع إما اتفاقاً وإما قصداً إىل أن ال يسمع فاعرفه، وأحسن تدبره 
  :فروق يف املفعول املطلق  / 3 -هـ

مما يذكره النحاة يف التفريق بني معاين املفعول املطلق يف اجلملة العربيـة، تقسـيمهم   
ة على ما دل عليه الفعل أكثر من أنـك  املصدر إىل  مبهم ومؤقت، فاملبهم ليس يف ذكره زياد

دل على جنس الضرب مبهما من غري داللة على كميتـه أو  "ضريب:"فإذا قلت. أكدت فعلك 
من حيث " جاءين القوم كلهم " كان كذلك، فصار مبرتلة " ضربت ضربا:" و إذا قلت. كيفيته

الذي يذكر لزيادة فائدة ، أما املصدر املؤقت فهو "القوم"زيادة على ما يف " كلهم"مل يكن يف 
إذ دل على عدد الضربات ومثلـه يف  " ضربت ضربةً وضربتني: "على ما يف الفعل، حنو قولك 

  . )717("ضربته ضربا شديدا:" زيادة الفائدة 
الذي يعـد   –ولذات السبب املتعلق بالفائدة يذكر النحاة يف قضية النيابة عن الفاعل 

( أنه إذا اجتمع حرف اإلضافة ومدخوله واملصـدر   –اجلملة اجلزء املتعلق بالفائدة احملورية يف 
، فإنه يف قضية النيابة ينبغي مراعاة ما يدل عليه املصدر، فإذا كانت فيه زيـادة  ) املفعول املطلق

لم أنك اع و« : فائدة رفع على أنه نائب فاعل ، وإال بقي مفعوال مطلقا ، يقول املربد يف ذلك 
شيئاً مل يكن يف "سرياً  " : ؛ ألنك مل تفد بقولك فالوجه النصب " اًزيد سريبسري ":  إذا قلت

فالوجه الرفع؛ ألنك ملا " هيناً "، أو "رياً شديداًس: " فإن وصفته فقلت . سري أكثر من التوكيد
نعت718( »" سري"مل تكن يف  فائدةبته من األمساء، وحدثت به ه قر(.  

  :التوكيد والبدل /  4 -هـ
الصلة الوطيدة بني كلّ من البدل والتوكيد، فقال يف فائدة ) املفصل(يف  ذكر الزخمشري  

وليفاد مبجموعهمـا   ،من التوطئة لنحوٍ األول وإمنا يذكر ،عتمد باحلديثوهو الذي ي« : البدل
، واستدلّ على هذا املعىن الذي هو التوكيـد يف  )719(» فضل تأكيد وتبيني ال يكون يف اإلفراد

.  )720(» ولكنه ثىن االسم توكيـداً « :   -بعد ذكره أمثلةً من البدل   –ه البدل بقول سيبوي
                                                 
716 . 176ص  . نفس املصدر)    
717 . 274 – 273/ 1. شرح املفصل )    
718 . 53/  4. املقتضب )    
719 . 121ص .  علم العربيةاملفصل يف )    
720 . 150 /1 .  الكتاب)    
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ويبدو أنّ ما دعا كثريا من النحاة إىل مالحظة معىن التوكيد يف البدل أنهم رأوا البدل يف حكم 
، وإذا "مررت بأخيك بزيد:" ، فإن تقديره "مررت بأخيك زيد: "تكرير العامل، ألنك إذا قلت

  . )721(" رأيت أخاك رأيت زيدا: "، فتقديره "أخاك زيدا رأيت:" قلت 
ومل ينس الزخمشري هنا أن ينبه إىل الفرق الدقيق بني البدل والتوكيد، وذلك من خالل 
شرحه ملا يردده النحاة من أنّ البدل يف حكم تنحية األول، إذ رأى الزخمشري أن يف ذلك إيذانا 

ال أن يعنوا إهدار  ،ملا يتبعانه تتميماأكيد والصفة يف كوما باستقالله بنفسه ومفارقته التمنهم 
  . )722(األول واطراحه

وقد شرح ابن يعيش ما قصده الزخمشري من املشاة يف إفادة البدل ملعـىن التوكيـد،     
: وإبطال التوسع الذي كان جيوز يف املبدل منه، فإنّ قولـك مـثالً    وذلك بأنّ فيه رفع ااز

، زال ذلك االحتمال، متاما "زيد: "، جيوز أن تريد كتابه، أو رسوله، فإذا قلت "جاءين أخوك"
كما شرح املعىن الذي فارق البدلُ فيه التوكيد بأن البـدل   ".عينه"، أو "نفسه: "كما لو قلت 

وليس مبينـا أو متممـا    –كما صرح بذلك الزخمشري  –قائم بنفسه، وأنه معتمد احلديث 
  .)723(هو احلال يف النعت أو التوكيدكما للمبدل منه 

  :مبدأ الفائدة وبعض الظواهر السياقية 
  :ومبدأ الفائدة يف اجلملة العربية  ظاهرة احلذف -1

لقد اهتم علماء اللغة بظاهرة احلذف، لكون مما تتعرض له عناصر اجلملة العربيـة يف   
ينة حني يكون الكالم مفهوما يف تصرفها احلذف كإجراء سياقي يلجأ له املتكلم يف مناسبات مع

مث راحوا يف ضوء ذلك يستنبطون قواعده وشروطه اليت من أمهها وجـود  ضوء هذا احلذف، 
، سواء كان )ال حذف إال بدليل ( الدليل على احملذوف ، وذلك حني صاغوا قاعدم الشهرية 

فت العرب اجلملة واملفرد قد حذ« :  ، يقول ابن جين يف ذلكهذا الدليل مقاليا أم حاليا أم عقليا
واحلرف واحلركة ، وليس شيء من ذلك إال عن دليل عليـه،وإال كان فيه ضرب من تكليف  

  .  )724( »علم الغيب يف معرفته 

                                                 
721 . 2/264. شرح املفصل )    
722 . 121ص . املفصل يف علم العربية )    
723 . 2/263 . شرح املفصل)    
724 .   2/360. اخلصائص )    
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حـني  آفاقها الوظيفية إلمام عبد القاهر بين اهذا، ومل تكن قيمة احلذف البالغية اليت 
يب األمر ، شبيه بالسحر، فإنك ترى بـه  هو باب دقيق املسلك ، لطيف املأخذ ، عج «: قال

ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل 
 أقل شأنا من تفخيم النحاة ألمره وتنويههم بذكره) 725( »مل تبِن  تنطق ، وأمت ما تكون بيانا إذا

.   
بقضية احلذف اليت تساعدنا على إماطة  وسنكتفي يف هذا املقام بعرض بعض ما يتعلق   

  :فيهامن حبث  علماؤناقدمه اللثام قليال عن فكرة الفائدة يف هذه الظاهرة من خالل ما 
  :حذف الصفة -1- 1

، مها عنصران عىن يف اجلملة العربية هناك الصفة واملوصوفممن بني املتالزمات لفظا و  
ن املوصوف، ووظيفة الصفة بيـان وتوضـيح   خيضعان لنظام رتيب معني تستلزم تأخر الصفة ع

املوصوف ومن مث تعدد ختصيصا له من جهة الوصف وتفريقه عما يشاركه يف االسم عمومـا،  
ولذلك قلما حتذف الصفة إن كان املوصوف حيتاجها يف السياق الكالمي ومن األمثلـة الـيت   

�m��p��o��n��m :تتوقف داللتها على الصفة رغم حذفها كما يقول النحاة قوله تعاىل 

s��r���ql  ] أي صاحلة، بدليل أنه قرئ كذلك، وأن تعييبها ال خيرجهـا   ]79الكهف
وقوله تعاىل ،فال فائدة فيه حينئذسفينة  اعن كو:  �mg��f��e���d l�  ] 71البقرة [

  .)726(إال كان مفهومه كفرا  أي الواضح، و
  :حذف املفعول به  -2- 1

عرضا للحذف هو املفعول به، ويكون ذلك لسبب معنـوي  إن أكثر العناصر النحوية ت  
يستدعيه املقام لغرض يتعلق باملتكلم أو السامع، ورغم ذلك فهو إجراء ال يـتم إال بشـروط   

يذكر أن حذف املفعول مثال أعذب وأعرب حبيث ال عندما بعضهم  ه عندجندما دقيقة، وهو 
، ) 728(يل على قوة عربية الناطق به، وأنه أقوى دل)727(يركبه إال من قوي طبعه وعذب وضعه

، بل وأشاروا إىل أن حسنه إمنا )729(ملا كان يف عذوبة حذفه وعلوه موضعهفلو نطق به يف غري 

                                                 
.112ص .دالئل اإلعجاز )  725  

726 . 720 / 2. مغين اللبيب عن كتب األعاريب )    
.395/  2. احملتسب )  727  

.133ص: وانظر. 420/ 2. نفس املصدر )  728  
.4/ 2.نفس املصدر )  729  
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وأمثلته يف اللغة العربية كثرية، فقد اسـتعمل يف   . )730(به غرض املتكلميتم له إذا روعي فيه 
  .القرآن الكرمي النثر والشعر ويف 

  : ة التقدير مبدأ الفائدة وظاهر -2
يلجأ يف اللغة العربية إىل تقدير بعض العناصر اللغوية اليت ال يتم املعىن بدوا كتقـدير    

املبتدأ احملذوف للخرب املذكور أو العكس  أو تقدير املفعول مما يدخل ضمن ذكـر العناصـر   
أن التقدير هنا يكون كما  اللغوية املتالزمة واليت يؤدي حيذفها إىل اللبس أو تغيري املعىن املقصود،

السبب الذي جعل وهو يف ضوء املعىن ألن ذلك احملذوف دلت عليه قرينة لغوية أو غري لغوية، 
النحاة والبالغيني يلجأون إىل التقدير لتتم الفائدة ، ذلك أن قراءة املعىن مـن خـالل البنيـة    

انه ما ذكره عبـد  ما ميكن أن نذكر يف شرحه و بي..السطحية ال يفي بغرض الفهم واإلفهام 
البد من تقدير حمذوف، وال سبيل إىل  «: يف قضية تقدير احملذوف من اجلملة القاهر اجلرجاين 

يف قول  ) صرب مجيل(: أن يكون له معىن دونه، سواٌء كان يف الترتيل أو يف غريه، فإذا نظرت إىل
  :الشاعر

  )731(صبر جميلٌ، فكالنا مبتلَى     يشكو إيلَّ جملي طُولَ السرى                     
وجدته يقتضي تقدير حمذوف، كما اقتضاه يف الترتيل، وذلك أن الداعي إىل تقدير احملـذوف  
هاهنا، هو أن االسم الواحد ال يفيد، والصفة واملوصوف حكمهما حكم االسم الواحد، ومجيل 

، فتجد هذا اإلضمار " هو زيد" يد ، ير"زيد": ؟، فيقول من هذا: وتقول للرجل. صفة للصرب
ومدار الفائدة على االسم الواحد،  يفيدر أن يتصو يفيد، وكيفالواحد ال  واجباً، ألن االسم

  . )732( » مثبت ومثبت له، ومنفي ومنفي عنه: ، وكالمها يقتضي شيئنيإثبات أو نفي
  : مبدأ الفائدة وفكرة التكرار  - 3

هو عبارة عن اإلتيان "للغة لوجدنا أن أقرب تعريف له لو أردنا أن نعرف التكرار يف ا  
مما يوحي مبفارقته لفكرة الفائدة، ذلك أن هذه األخرية يفهم منها ) 733( "بشيء مرة بعد أخرى

جدة الكالم بأن يكون غري مفهوم من دون ذكره، وهو ما يدفعنا للبحث عن موضع الفائدة يف 

                                                 
.378/ 2.اخلصائص )  730  

731 . 318. الكتاب . البت بالنسبة )     
732 . 297-296ص  أسرار البالغة )    
733 . 90ص . التعريفات )    
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ار خصوصا ما يسمى بالتوكيد اللفظي واملعنوي مما أشكال التوكيد اليت تطابقت مع فكرة التكر
  .) 734( ملا يسمى بالتوكيد الصناعيدرجت عليه كتب النحو من تقسيم مشهور 

مل خيل عن  ذلك إنه ،غري فائدة فاملالزمة ممنوعةل قد يكون على أنهالتكرار ومن فهم    
يفيد  "جاء القوم: "قائل فائدة وهي رفع احتمال توهم ااز كما يف األلفاظ املؤكدة فإن ال

تأكيد  "أمجعون كلهم و: "والالم من االستغراق فقوله بعد ذلك  جميء كلهم ملا تقتضيه األلف
وأنه أراد بالقوم بعضهم فكذلك هنا جاء بقوله بعده تأكيدا لرفع توهم أنه ، لرفع توهم ااز

  .)735(فائدة أراد املعية جتوزا فلم ختل عن
التأكيد بذكر ما  من أنما ذكره الكفوي يف كلياته يف تجلى أكثر ن فكرة الفائدة تإبل   

حنويا سياقيا، ، وهذا ما جيعل التأكيد معىن )736(هو كالعلة أقوى من التأكيد بالتكرار ارد 
شروط تأدية الغرض من الكالم متمثال يف اإلفادة، وإن كان كثريا ما يرتبط بسياق  يستويف

  .املخاطب والرسالة اإلبالغية املوقف الذي ميثله السامع و
�m: ومن األمثلة اليت تستوقفنا يف هذا السياق ما أورده الزجاج عند تعرضه لقوله تعاىل   

n��m��l��k��jl� ]إذ الحظ أن تكرار األلفاظ املترادفة يف مثل هذا ] 48 املائدة
ال لفائدة وهو ما ، بل إن التكرير يف القرآن الكرمي ال يكون إ)737(يكون للزيادة يف الفائدة 

، )738(ميكن أن نستخلصه من األمثلة اليت يتعرض هلا العلماء على اختالف تفسريام وتعليالم
: بل هناك من يؤكد على جدة املعىن كما فعل الفارسي يف دفاعه عن قراءة محزة لقوله تعاىل

mالشيطان عنها فأخرجهما� فأزهلماl  ] مع اختالف  –فهو يشري إىل أن التكرار ] 36البقرة
: يفيد معىن جديدا إضافة إىل تفخيم القصة وتعظيمها بألفاظ خمتلفة ، فإن قال قائل  - اللفظ 

تكريرا ، فالقراءة األخرى أرجح ، ألا ال  "فأخرجهما "كان قوله بعد"فأزاهلما  "فإنه إذا قرأ  
، أال ترى أنه قد جيوز ليس بتكرير ال فائدة فيه" أخرجهما:" إن قوله: تكون على التكرير، قيل 

                                                 
734 ملؤكدة فسأفرد له مبحثا خاصا ملا فيه من خصوصية الشأن مع أبواب التخصيص اهو أما فكرة تكرار املعىن كما )  

.عنوية تتجلى من خالل التراكيب اليت سأحللها بالتفصيل متركيبية و  
735 ص . 1990. 1ط.دار البشري،عمان. حسن موسى الشاعر: ت.الفصول املفيدة يف الواو املزيدة، ابن كيلكلدي)  

85- 86 .  
736 . 268ص . الكليات )   
737 . 185 – 184/ 2. ابه معاين القرآن وإعر)   
738 وما  92ص .   القاهرة .خمطوط رسالة دكتوراه . اجلوانب الداللية للتحليل النحويحممد أمحد حممد خضري، : انظر )  
.بعدها   
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أن يزيلهما عن مواضعهما وال خيرجهما مما كانا فيه من الدعة والرفاهية ؟ وإذا كان كذلك مل 
مين تكريرا غري مفيد وعلى أن التكرير يف مثل هذا املوضع لتفخيم القصة وتعظيمها بألفاظ 

أزلت نعمته : " خمتلفة ليس مبكروه وال جمتنب، بل هو مستحب ومستعمل كقول القائل 
  . )739(عقوبته  وأخرجته من ملكه وغلّظت

  

  :الزيادةمبدأ بالفائدة ومصطلح  - 4
أكثر ما أمجع عليه النحاة يف دراستهم للتوكيد فكرة الزيادة ، مما يوحي أن اجلملـة أو    

التركيب ميكن أن يؤدي دوره يف الفهم واإلفهام، وإمنا دخول هذا العنصر املؤكد مهما كـان  
للتوكيد فقط، وهذا التعبري باختالف أدائه لدى الدارسني قد يوحي أن مصـطلح  كان شكله 

الزيادة يناقض فكرة اإلفادة اليت ميكن تأديتها بأقل قدر من األلفاظ متمثال يف حتديدهم للجملة 
خصوصا إذا ربط بفهمنا للنص ، وهذا طبعا مما ال يصح تعميمه "ما حيسن السكوت عليه "بأا 

وهو أيضا مما ال ميكن أن يغض عليه الطرف لـدى   ،جاء فيه من أشكال توكيديةالقرآين وما 
اجلرجاين يف سياق حديثه عن قضية الزيادة يقابلـها  ، فهذا عبد القاهر علماء اللغة قدميا وحديثا

ولـذلك   )740(»...  وإذا ثبت أن وصف الكلمة بالزيادة، نقيض وصفها باإلفادة «: بالفائدة 
قيل عنه إنه زائد يف اللغة أو القرآن وخترجيه يف مؤلفات القـدماء جيعلنـا    فإن تتبع مواضع ما

الزائد عندهم ما ال معىن له أو ما ال تأثري له على املعىن املقصود من الكالم ، وقـد   نستنتج أن
) مـا (و) ال(يؤدي احلرف الزائد معىن وظيفيا كحروف اجلر وقد ال يؤدي معىن وظيفيا مثـل 

معريب القرآن عندما قالوا بزيادة بعض العناصر اللغوية كاحلروف أو األمساء أو النافيتني، بل إن 
األفعال ربطوا بني تلك الزيادة وبني املعىن كما ارتبطت الزيادة عندهم بالتوكيـد والتكـرار   

  .)741(اللفظي واملعنوي
الزيادة يف ألفاظ اللغة على حنو يربطهـا   ويشرح عبد القاهر اجلرجاين مصطلحهذا،  

كأن مل يكن هلـا   جتعل، وأن أن ال يراد ا معىنيفيد أن ال القول بأا زائدة أن ذلك  ،املعىنب
تتجرد من الفائدة مهما الكلمة ال  وهذا يتعارض مع أهم مبدأ استعمايل للغة وهو أن، قطداللة 

                                                 
739 .  1ط. دمشق. دار املأمون للتراث.بدر الدين قهوجي وبشري جوجياين : ت. احلجة للقراء السبعةعلي الفارسي،  أبو)  

1984  .2 /16 .  
740 . 295ص .  أسرار البالغة)   
741 . 155ص . اجلوانب الداللية للتحليل النحوي )    
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يف حنو  )ما(وهو األمر الذي جعل علماء اللغة والتفسري إىل القول إن ، كانت درجة هذه الفائدة
ويرد علـى   .تفيد التوكيد ] 159آل عمران [ ��mN��M��L���K��J��I l :قوله تعاىل

إن كون : هلا عن أصلها وجماز فيها، وكذلك أقول تأكيدا، نقل )ما(إن كون  «: ذلك بقوله 
، لتأكيد النفي، جماز يف الكلمة، ألن أصـلها أن تكـون   "ليس زيد خبارج ": الباء املزيدة يف 

فإن ذلك على بعده ال يقدح فيما أردت تصحيحه، ألنه ال يتصور أن تصف الكلمة  لإللصاق
املعىن فإننا جنعلها من تلك اجلهة غري  من حيث جعلت زائدة بأا جماز، ومىت ادعينا هلا شيئا من

  .)742(»مزيدة 
ولذلك جند كثريا من العلماء خصوصا األصوليني يرفضون فكرة الزيادة يف اللغة فضال   

ويقولون إن هذه األلفاظ اليت حيملوا   -كما سبق وأن رأينا  -وجودها يف القرآن الكرميعن 
فال يقضى عليها بالقول إا زائدة ، بل إن القـول  ، جاءت لفوائد ومعان ختصهاعلى الزيادة 

ويشرح لنا  الزركشـي   ،)743(أمر غري صحيح معىن ال حاجة إليه إن كان القصد منه  بالزيادة
( اليت تطلق على بعـض حـروف املعـاين    ، ومعىن ما أصطلح عليه بالزيادة لسياقيف نفس ا
يف معناهـا  مفرقا بني الزيادة  -اليت جاءت يف النص القرآين كما جاءت يف كالم  - )األدوات
والزيادة اليت توصف ا هذه األدوات لتأدية معىن التوكيـد يف اجلملـة أو يف أحـد    اللغوي، 

فبوجوده  ،دون التأكيد ،ومعىن كونه زائدا أن أصل املعىن حاصل بدونه« : عناصرها ، فيقول 
وسئل بعض العلمـاء عـن    ، إال لفائدة يءوالواضع احلكيم ال يضع الش ،حصل فائدة التأكيد

هذا يعرفه أهل الطباع  :فقال ،التوكيد باحلرف وما معناه إذ إسقاط كل احلرف ال خيل باملعىن
ومثال ذلك  :قال ،ف على معىن زائد ال جيدونه بإسقاط احلرفإذ جيدون أنفسهم بوجود احلر
أجد نفسي على  :وقال ،فإذا تغري البيت بزيادة أو نقص أنكره ،مثال العارف بوزن الشعر طبعا
فكذلك هذه احلروف تتغري نفس املطبوع عند نقصاا وجيـد   ،خالف ما أجده بإقامة الوزن

  .)744( »انه صبنق نفسه بزيادا على معىن خبالف ما جيدها
´����m��»��º��¹�����¸��¶�������µ: يف حنو قوله تعاىل )ال(وتطلق الزيادة على    

��¼l ] ا ال تفيد النفي فيما دخلت عليه، وال يسـتقيم املعـىن إال علـى    ]29احلديدأل ،
 أن ال : "هذه املزيدة تفيد تأكيد النفي الذي جييء من بعد يف قوله )ال(إسقاطها، مث إن قلنا إن 

                                                 
742 . 294 ص  .أسرار البالغة )    
743 . 48 - 47 /3 .يف علوم القرآنالربهان  )   
744 . 50 – 49/  3 .نفس املصدر  )   
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، وتؤذن به، فإنا جنعلها من حيث أفادت هذا التأكيد غري مزيدة، وإمنا جنعلها مزيدة "  يقدرون
  .)745( من حيث مل تفد النفي الصريح فيما دخلت عليه، كما أفادته يف املسألة

وينبغي لنا أن نقف عند قضية أساسية يف ما يسمى حبروف الزيادة اليت ارتبطت بداللة   
ناقشها أحد الباحثني املعاصرين حيث رأى أن النحاة مل يذكروا وظيفـة هلـذه   التوكيد كما 

احلروف وإن اكتفوا حبصرها يف التوكيد، وذلك ألن تتبع مواضعها يف النص القـرآين جيعـل   
وهو مـا   ،)746(الباحث فيها يالحظ أن لكل حرف معىن يالئم السياق القرآين الذي وجد فيه

فـإن  « : إذ يربط فكرة الزيادة مببدأ الفائدة ، يقول يف ذلك تفطن إليه صاحب شرح الكافية، 
، ألنه ال يتغري ـا   إمنا مسيت زائدة: فيجب أال تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنوية، قيل: قيل

أصل املعىن، بل ال يزيد بسببها إال تأكيد املعىن الثابت وتقويته، فكأا مل تفد شيئا، ملا مل تغاير 
، والم االبتـداء،  )إنّ(ويلزمهم أن يعدوا، على هـذا،   ضة الفائدة احلاصلة قبلها،فائدا العار

  .)747(»أمساء كانت أو ال زوائد، ومل يقولوا به  وألفاظ التأكيد
ورغم ذلك فإن بعضهم جعل التوكيد هو نفسه الفائدة اليت جتىن من الزائد، وذلك أن   
 دكما يقول صاحب تاج العروس  الزائيدفال ي   ـريغال ي حاةبعضِ الن ديد؛ وهو عنأْكر التغَي
فهو يحتملُ العموم كما يحتمله  "أنّ الشأْن زيد قائم "مبنزِلَة" إنما زيد قائم : " قولُهم فاملعىن 

" مداً قائإنَّ زي"ممالِ العتن احىن مقُلُ املَعناألكْثَرين ي در ، فإذا قيل وعنىن احلَصعما ": ومِ إىل مإن
مقائ ديىن  "زد" فاملَعيم إالَّ زوهو ما سنستفيد منه يف بيان فائدة بعض التراكيب . )748( "ال قائ

اليت ال يتحصل منها سوى داللة التوكيد يف كوا ال تقل فائدة عن املعاين التأسيسية يف املعاين 
  .ن الكالم يؤدي إىل ذهاب املعىن املقصود مقاميا املقامية، إذ سقوطها م

  : أسلوب التوكيد وفائدته يف اللغة/ ثانيا 
لعل أكثر ما التزم به العلماء العرب على اختالف ختصصام هو حماولة استنباط معاين 

يا على قضابدقّة قد وقف وبذلك جند أكثرهم  ،وتتبع دالالا يف سياقاا املختلفة العربيةاللغة 
بعضهم  فهمه ولعلّ ما يرتبط بذلك يف هذا السياق ما.  هلا خطورا يف الدرس اللغوي احلديث

كما التبعية فكرة فيها  توفرمل تاملعهودة واليت  هألفاظ جاءت بغريبعض شواهد التوكيد اليت من 
                                                 
745 . 295ص  . أسرار البالغة)    
746 .  جامعة القاهرة. خمطوط رسالة ماجستري.  القرآن الكرميقضية حروف الزيادة يف،  حممد حميي الدين أمحد حممود)  

. 288 – 182ص .  1987القاهرة   

747 . 432/   2 .شرح الكافية )    
748 . 515/ 40.تاج العروس )    
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 عـدم  إذ جند الكثري من علماء العربية القدماء يشـريون إىل  التوكيد الصناعي،يف  هي معروفة
 ،]23النمل [  �m��H��G��F��El :يف األمثلة التالية مثالً  اللفظ املعتاد للتوكيدوجود 

 ،]76يوسف [  �m��ª��©��¨��§��¦lو، ] 62الزمر[  �m�b��a��`���_lو
فإنه مبعىن التوكيد  ،تابعاً على مست التوكيد اللفظ فيها مل يأتوإن ولكنهم مع ذلك قرروا أنه 

ولك ألنّ قة؛ البت:" عمضربت القوم كلهم": قولك فائدته فائدة، "بالضرب مجيع القوم مت " .
وهذا دليل على اعتـداد   .)749(ولغواً  ،فإذا كان املعنيان واحداً كان ما وراء ذلك غري معتد به

  .بعض العلماء بالفائدة املرجوة من اللفظ، ال بشكل اللفظ يف الصناعة 
على خلو التوكيد من الفائدة اليت يقصد ا اإلتيان مبعـىن  هذا، وإن كان بعضهم يكاد جيمع 

جديد، فإنه يقول بفائدة نفي التجوز و السهو والنسيان، ألن هذا األسلوب يقوم أصال علـى  
غري أن بعض العلماء حاول أن يتتبع ما يفيده هذا األسـلوب  . التكرار وإعادة اللفظ أو املعىن 

ساليب اللغوية، من ذلك ما ذهب إليه ابن السراج مـن  كما هو احلال يف باقي األشكال واأل
يوضح  يف الفائدةالتوكيد مبرتلة الصفة «  :مقاربة داللية بني التوكيد والصفة، إذ يقول يف ذلك 

، بل إن بعضهم يذهب مباشرة إىل جعل داللة التوكيد يف حد ذاا )750(»عن الشيء ويؤكده 
املفتوحة ) أنّ(من ذلك إيراد املرادي لفكرة الفائدة يف الم الكهي الفائدة اليت جتىن من إيراده يف 

ما ذهب إليه هنا بعـض   استشكلقد و. املكسورة )إنّ(ـا تفيد التوكيد كإ إذ يقول ،اهلمزة
فريد املرادي على ذلك بأن . باملصدر املنسبك منها مل يفد توكيداً رحتلو صالنحاة بسبب أنه 

  .)751( هذا اإلشكال ليس بشيء
  : قول الشاعرالالم حنويا يف  البغدادي حلل كما 

  )752( بوان وال بضعيف قواه          لعمرك ما إن أبو مالك                        
الم " لعمـرك مـا إن اخل   " :الالم يف قوله ذهب إىل أن  وذلك من ناحية التسمية واملعىن بأن

كيد فائدة لورود هذه الالم، ولـيس  ، فجعل التو)753(توكيد مضمون اجلملة وفائدااالبتداء، 
غريبا أن تكون الفائدة شيئا مفهوما من اجلملة ولكنه عام أو حمتمل، فتأيت أشـكال التوكيـد   

                                                 
749 . 457/ 2. اخلصائص : ينظر )    
750 . 1/260 .يف النحو األصول)    
751 .  403 – 402ص  .اجلىن الداين يف حروف املعاين )    
752 . 142/ 4. خزانة األدب . ت للمتنخل اهلذيل البي)     
753 . 147/  4 .خزانة األدب )    
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لتخصصه وحتكمه، وهو ما ميكن أن نستشفه من آراء بعض األصوليني حني يعـاجلون داللـة   
ملـا   ن املؤكد يفيد االستغراقفلو مل يك ،يفيد تقوية املؤكد ال أمرا جديداالتوكيد، إذ يرون أنه 
 .)754(جديد، وهو ممتنع  ألمرأو كان مفيدا  كان املؤكد مفيدا له،

ألفاظها وتراكيبها وذلـك   موعموما فإننا إذا سلمنا أن اللغة ال تقبل العبث يف استخدا  
بابتعادها عن الزيادة أو النقصان يف تركيب الكالم بني املتخاطبني، وكان أسـلوب التوكيـد   

من أشكال هذه اللغة وينبغي أن يتحقق فيه ما تتصف به هذه اللغة عموما، فإن ذلـك   شكال
يدعون إىل القول بوجود الفائدة يف هذا األسلوب وهو أمر مل يغب عند القـدماء، بـل  إن   
حديثهم عن التوكيد ارتبط مبا يستفيده املخاطب من الكالم، فإن غابت الفائدة فال توكيـد،  

وإذا مل يفد توكيد النكرة مل جيز باتفاق، وإن أفـاد جـاز عنـد    « :ذلك يقول ابن هشام يف 
األخفش والكوفيني وهو الصحيح، وحتصل الفائدة بأن يكون املؤكد حمدودا والتوكيـد مـن   

  .)755(»" اعتكفت أسبوعا"ألفاظ اإلحاطة كـ

جند املفسرين ال يقفون عند حدود ما قسم من نوعي التوكيد الصـناعي بـل    ولذلك  
ن ما جاء منه يف صيغ ال تدخل ضمن أدواته، مما جعله أسلوبا شامال واسع املدارك فمنها يقرو

�m��f: الظاهر ومنها ما يكاد خيفى،على حنو ما جاء يف التحرير والتنوير من حتليل لقوله تعاىل

�j��i���h��gl  ] من أن الرأفة مفسرة بالرمحة على رأي اجلمهـور،  ]143البقرة 
وإن خـص بعـض    ،)الرؤوف(و) الرحيم( الصفتني دخل فيه تة اسم جامع الرمحومن مث فإن 

أن بني الرأفة مما يفهم منه  .اإلفضال واإلنعام  ادخل فيهف العلماء الرأفة بكوا أشد من الرمحة
 يفيـد توكيـد  والرمحة عموماً وخصوصاً مطلقاً وأياً ما كان معىن الرأفة فاجلمع بني يف اآلية 

وأما على اعتبار تفسري احملققني لمعىن الرأفة . ول اآلخر باملساواة أو بالزيادة مدلول أحدمها مبدل
والرمحة فاجلمع بني الوصفني إلفادة أنه تعاىل يرحم الرمحة القوية ملُستحقها ويرحم مطلق الرمحة 

  .)756(من دونَ ذلك 
 ] 283لبقرة ا[ ��m`��_���^ l :وكذلك فعل الزخمشري أثناء تعرضه لتفسري قوله تعاىل

هو أن يضمرها وال  كتمان الشهادة باحثا عن موطن الفائدة يف ذكر القلب هنا، بكون
يتكلم ا، فلما كان إمثاً مقترفاً بالقلب أسند إليه، ألنّ إسناد الفعل إىل اجلارحة اليت يعمل ـا  
                                                 
754 . 421/  2 .حكام لآلمدي اإل)    
755 . 182ص. أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك )    
756 . 25/  2 .التحرير والتنوير )    
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مما عرفه "و  "أذين مما مسعته"و "هذا مما أبصرته عيين": أال تراك تقول إذا أردت التوكيد . أبلغ 
، وألنّ القلب هو رئيس األعضاء واملضغة اليت إن صلحت صلح اجلسد كله وإن فسدت "قليب

.  "فقد متكن اإلمث يف أصل نفسه ، وملك أشرف مكان فيـه ": فسد اجلسد كله، فكأنه قيل 
متعلقـه   ولئال يظن أن كتمان الشهادة من اآلثام املتعلقة باللسان فقط، وليعلم أنّ القلب أصل

وألنّ أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر اجلوارح وهي . ومعدن اقترافه، واللسان ترمجان عنه
   .)757(هلا كاألصول اليت تتشعب منها 

  :تتعلق بالفائدة أنواع التوكيد  -1
وميكننا أن نالحظ الدور التبليغي للتوكيد من خالل سرد أنواعه وأسباب ذكره  كما   

ب النحاة ، ومن هؤالء ابن مالك الذي يذكر كل قسم من أقسامه تفصيال فصل فيها القول أغل
حبسب ما يستفيده املخاطب من معىن ال يكون إال بوجود التوكيد يف الكالم مما يعين أن هـذا  
األخري ليس زيادة ميكن االستغناء عنها يف كل حال ، وليس زيادة باملفهوم الساذج هلا أو ملعىن 

ىن دون زيادة يف الفائدة ، إذ جاء يف شرح التسهيل يف تقسـيم التوكيـد   تكرار اللفظ أو املع
  :)758(املعنوي إىل قسمني 

الذي قصد به رفع توهم السامع أن املتكلم حذف مضافا و أقام املضـاف إليـه   : أحدمها  -
فبذكر النفس علم السامع أن زيدا باشر القتل وحـده ،  " قتل العدو زيد نفسه: " مقامه، حنو 

  . ال ذلك ألمكن اعتقاد كونه آمرا ال مباشرا ولو
جاء : " أن يقصد به رفع توهم السامع أن املتكلم وضع العام موضع اخلاص، حنو : والثاين  -

، مل يرد أن خيص بايء بعضهم دون بعض ، ولوال ذلك ألمكن اعتقاد غري " بنو فالن كلهم 
  .ذلك 

دفع التجوز والسـهو  " ا قال عنه النحاة ومن خالل هذا الكالم يتضح لنا جبالء أن م  
ال يعين فضوال يستغىن عنه إمنا هذه األمور تدخل يف عملية التبليغ لتصرف اجلملة إىل " والنسيان

معىن ال يكون بدوا وأن الفائدة ليست دائما عناصر جديدة وإمنا ختصيص اخلطـاب ونفـي   
  .العموم فيه ليدخل يف عناصر اإلفادة 

الفرق بينه وبني « : كما جاء يف املزهر في حتديده ملعىن الترادف خر الدينقال اإلمام ف   
التوكيد يفيـد الثـاين   ما أفاده اآلخر، كاإلنسان والبشر، ويف  التوكيد أن أحد املترادفني يفيد

                                                 
757 . 158/  1 .الكشاف)    
758 . 152/ 1. شرح التسهيل )    
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ـ   ال يفيده ن التابع وحدبينه وبني التابع أ والفرق ؛لتقوية األو عطشـان  :  اـشـيئا كقولن
  .)759( »شاننط
  
  : داللة الصيغة والتوكيد بكال وكلتا -2

إن استعمال بعض التراكيب بصيغ معينة قد يغين عن تأكيدها وهو شأن ما دل علـى     
وقد جاء عند السيوطي يف حتليله المتناع التوكيد ـذين  ) افتعل(أن الفعل صدر من اثنني كـ

ورودمها ممـا يعـين  أن   اللفظني الدالني على املثىن يف بعض التراكيب اليت أغنت الصيغة عن 
ال يؤكد  «: التوكيد إن مل جتن منه فائدة فال داعي إليراده وذلك حىت ال تكون الفائدة منعدمة 

رأيت أحـد  "وال  "اختصم الرجالن كالمها :"بكال وكلتا ما ال يصح موضعه واحد فال يقال 
 حيتمل يف ذلك أن يـراد  لعدم الفائدة ، إذ ال" املال بني الرجلني كليهما"وال" الرجلني كليهما 

  .)760( »أحدمها حىت حيتاج إىل التأكيد لدفعه وألنه مل يسمع من العرب قط 
  : الفصل والوصل -3

رأينا سابقا أن الفصل والوصل من املباحث اللغوية اليت هلا عالقة بأسلوب التوكيـد،    
تحصل من معىن يف وهو األمر الذي وقف عليه البالغيون، بل وناقشوا ما جيىن من فائدة وما ي

ووجه حسن هذا الضرب هو " هذا الشكل الذي يعد من األشكال التوكيدية يف اللغة العربية، 
أن يف التوكيد تقوية املعاين وتقريرها ويف البيان تنشيط النفس وإيقاظها، ألا حني تتلقى كالما 

إذا جاء البيـان  ملفوفا بشيء من الغموض تشتاق إىل بيانه وتستشرف يف الترف على وجهه، ف
  .)761(" صادف نفسا يقظة متطلعة فيتمكن الكالم منها

  ) :أمجع(و) كل(استخدام  – 4
يصل به بعضهم إىل  -ا داللي اما قاله أغلب النحاة قدميا وحديثا أن هناك تقارب يبدو يف  

وإن حاول بعض العلماء إجياد  والشمول الن على اإلحاطةدإذ ت وأمجع،بني كل  -حد التطابق 
" جاء الرجال أمجعون: " االحتاد يف الوقت ، فعندما نقول ) أمجع(رق بينهما من ناحية إفادة ف

، وهو رأي يرده جميء هذه اللفظة يف )كل(وليس كذلك " جاء الرجال جمتمعني" فمعناه      
 �m����Â��Á��À��¿��¾��½��¼l: القرآن الكرمي لغري هذا املعىن كقوله تعاىل 

                                                 
759 . 125/  1 .يف علوم اللغة املزهر )    
760 165/ 3 .مهع اهلوامع : انظر )    
761 . 330ص .  1987.  2ط. القاهرة . دار التضامن  –دراسة بالغية  – دالالت التراكيبموسى،  حممد حممد أبو)    
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والصواب « : وقد رد على هذا الرأي ابن يعيش بقوله .معناها جمتمعني  فليس] 161البقرة [
أن معنامها واحد من قبل أن أصل التأكيد إعادة اللفظ وتكراره، وإمنا كرهوا تواليهما بلفـظ  

ليدلوا ما علـى  ) أمجع(و) كل(واحد،  فأبدلوا من الثاين لفظا يدل على معناه ، فجاءوا بـ
الثاين زيادة فائدة مل يكن تأكيدا، ألن التأكيد متكني معـىن املؤكـد    معىن األول، ولو كان يف

: " معىن االجتماع لوجب نصبه، ألنه يكون حاال ألن التقدير ) أمجع(ومع هذا لو أريد بـ...
  .)762(»  "فعل ذلك يف هذه احلال 

داللة كل منهما يف ضوء ما يستفاد منـهما   الدكتور صاحل فاضل السامرائي ويفسر لنا
للداللة على كل ) كل(من لفظ اجلماعة واموع واالجتماع و) أمجع (ائما ، فيذهب إىل أن د

يفيد أن جمموعهم رضي بذلك، " رضوا بذلك أمجعون: " فرد حىت تستغرق كل األفراد، فقولنا 
فيفيد أن أفرادهم رضوا بذلك ، والنتيجة واحدة ألنـه إذا  " رضوا بذلك كلهم: " وأما قولك 
تشـري إىل  ) كـل (فرادهم فقد رضي جمموعهم ، فأمجع تشري إىل العموم ابتداء ، ورضي كل أ

  . )763(للجمع بني املعنيني فتكون زيادة يف التوكيد) كلهم أمجعون(األفراد حىت تستغرقهم، و 
  :التقدمي والتأخري التوكيد  -5

فق استعمال العناصر إن التقدمي والتأخري ملمح من أهم مالمح اللغة العربية فهو يوسع من أ     
اللغوية، وما يهمنا يف هذا السياق هو عالقته مببدأ الفائدة وكيف عوجل ذلك عند القدماء، ذلك 

بالشيء التحكُّمي أو العبثي ، وإمنا ليس لتسامح يف تبادل املواقع بني عناصر اجلملة العربية أن ا
بد القاهر  يعترب أي تغـري  اإلمـام ع فهذاألغـراض املتكلمني ومقاصدهم،  هو أمر خاضـع

. يف النظام التركييب للجملة داال بالضرورة على تغري الداللة وانتقاهلا من مسـتوى إىل آخـر   
ال يستسيغ أن يقسم تقدمي الشيء وتأخريه قسمني ، حيث يكون مفيدا يف بعض  جندهولذلك 

بأنه توسعة على الشـاعر   الكالم وغري مفيد يف بعضه اآلخر ، أو أن يعلَّل تارة بالعناية وأخرى
، بل الذي جيب أن يكـون أمـر التقـدمي    )764(والكاتب حىت تطرد هلذا قوافيه ولذاك سجعه 

مىت ثبت يف تقدمي املفعول مثال على الفعل يف كثري من الكالم أنه قد اختص  ((والتأخري عليه أنه 
كل شيء وكـل   ال تكون تلك الفائدة مع التأخر  فقد وجب أن تكون تلك قضية يف بفائدة
ومن سبيل من جيعل التقدمي وترك التقدمي  سواء أن يدعي أنه كذلك يف عموم األحوال . حال 

                                                 
762 . 222/ 2. شرح املفصل )    
763 . 126/ 4. معاين النحو )    
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، فأما أن جيعله بني بني ، فيزعم أنه للفائدة يف بعضها وللتصرف يف اللفظ من غـري معـىن يف   
ائمـا  فالتقدمي و التأخـري عنده يكونـان  د .)765())بعض،فمما ينبغي أن يرغب عن القول به 

لغرض يتعلق باملعىن ، وليس لغرض يتعلق بالبنية الشكلية أو مبوسيقى الكالم وحدها ، وال هو 
ملعىن تارة وملوسيقى الكالم تارة أخرى ، وهو األمر الذي ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنـيس  

 اجلملة ولست أُغَالي حني أُقرر هنا أن املفعول ال يصح أن يسبق ركين اإلسناد يف «: حني قال 
زيـدا  "و "زيدا ضربت ": من حنو املصنوعة املثبتة كما يزعم أصحاب البالغة يف  تلك األمثلة 

��m��jو ]5الفاحتة [ ��m��U��T��S��Rl:أما التقدمي يف مثل اآليات القرآنية. "ضربته

�����kl  ]56 العنكبوت[و��m�����Ç��Æ�������Å��Äl ] و] 57 البقـرة��m��Ñ����Ï��Î

���Ó���Ò�l  ]فاألمر فيه ال يعدو أن يكون رعاية ملوسـيقى الفاصـلة   ... ]31-30 احلاقة
 )766(»القرآنية ، فهي إذن شبه بالقافية الشعرية اليت حيرص الشاعر على موسيقاها كل احلرص 

.  
مفرعة علـى الـيت    ] 99يونس [  �m��f��e��d��c��b��al ومجلة

تفرع على ذلك إنكار  ،باتفاق الناس على اإلميان باهللا قبلها، ألنه ملا تقرر أن اهللا مل تتعلق مشيئته
إنكاري، فـرتل  ���mc��b��a�lواالستفهام يف .  ما هو كاحملاولة لتحصيل إميام مجيعا

حلرصه على إميان أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسـيلة   -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
وألجل . رتب على ذلك الترتيل إنكاره عليهت صاحلة مرتلة من حياول إكراههم على اإلميان حىت

وقع تقدمي املسند إليه على املسـند   ،كون هذا احلرص الشديد هو حمل الترتيل ومصب اإلنكار
، "أفأنت مكره النـاس  "أو "أفتكره الناس ":دون أن يقال���mc��b��a�lالفعلي، فقيل 

فيفيد تقوية صدور اإلكراه مـن  احلكم  يفيد تقويألن تقدمي املسند إليه على مثل هذا املسند 
وهذا تعريض بالثناء على النيب . لتكون تلك التقوية حمل اإلنكار  - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

وليس تقدمي املسند إليـه  .  ومعذرة له على عدم استجابتهم إياه، ومن بلغ اهود حق له العذر
 -عتبار القصر، إذ جمرد ترتيل الـنيب  ألن املقام غري صاحل ال )أي القصر( هنا مفيدا للتخصيص
مرتلة من يستطيع إكراه الناس على اإلميان كاف يف اإلشارة إىل تشبيه  - صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
.  87ص .نفس املصدر )  765  
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فما وقع يف الكشاف من اإلشـارة إىل  . حرصه على إميام حبرص من يستطيع إكراههم عليه
  .)767(إليه السكاكيمعىن االختصاص غري وجيه، ألن قرينة التقوي واضحة كما أشار 

  
  :التوكيد يف أسلوب فائدة مبدأ ال /ثالثا 

يد دور عنصر لغوي أو أسلوب معني يف الكالم فإن أفضل ما ميكـن أن  دإذا أردنا حت  
إيراده يف الكالم مع حذفه منه إن بقيت نفس الداللة ونفس الفائدة دل ذلـك  مقارنة نقوم به 

، ولكـن ختتلـف    املعىن ولو بقليل فهو مما فيه فائدةعلى انعدام فائدته أما إن كان حذفه يغري 
وإذ عرفنا أن اللغة يستحيل أن يكون درجتها يف كل تعبري أو شكل لغوي يف درجة الوضوح ، 

فيها فضول قول حذفه من الكالم يبقي املعىن على ما هو عليه، مع جميء هذا الشكل يف القرآن 
يف اللغة العربية مبختلف أشكاله  تبع فائدة التوكيد فإننا سنت ،القول بذلك الذي ال يقبلالكرمي 
  .  يف القرآن الكرمي على وجه اخلصوص وعموما 
ومما نقف عنده ذا اخلصوص حتليل عبد القاهر اجلرجاين أللفاظ التوكيـد يف اللغـة     

ملـبىن  كل تغيري يف ا(( الشكل واملعىن  العالقة اليت تقوم بني مبدأوربطه مبا تقوم عليه اللغة من 
الدال على الشمول، يقول مقارنا ) كل( ، من ذلك معىن إيراد لفظة ))يؤدي إىل تغيري يف املعىن 

بني جميء  هذه اللفظة الدالة على التوكيد وبني عدم جميئها وربط كل منهما باملعىن العام الذي 
عل الـذي  وإذا نظرت وجدته قد اجتلب ألن يفيد الشمول يف الف« : يتبادر إىل ذهن السامع 

 ، ألنك لو قلت"جاءين القوم كلهم": تفسري ذلك أنك إمنا قلت. تسنده إىل اجلملة أو توقعه ا
أنك مل  وسكت لكان جيوز أن يتوهم السامع أنه قد ختلف عنك بعضهم، إال "جاءين القوم": 

 ، أو أنك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم، فكأمنا وقع من اجلميع لكـوم يف  تعتد م
، يراد فعل قد كان من بعضهم، أو "فعلتم وصنعتم" : حكم الشخص الواحد كما يقال للقبيلة

، "مررت بالقوم كلـهم "و"رأيت القوم كلهم ":  فإذا قلت.  وهكذا احلكم أبداً.  واحد منهم
ينبغي أن يعلم أنـا ال  . كنت قد جئت بكل لئال يتوهم أنه قد بقي عليك من مل تره، ومل متر به

يفيد الشمول أن سبيله يف ذلك سبيل الشيء يوجب املعىن من أصله، وأنه لوال مكان : لنانعين 
مل كيف ولو كان كـذلك  .  ملا عقل الشمول، ومل يكن فيما سبق من اللفظ دليل عليه )كل(

فاملعىن أنه مينع أن يكون اللفظ املقتضي الشمول مستعمالً على خـالف  .  يكن يسمى تأكيدا
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  .)768( » فيه ظاهره، ومتجوزاً
  :حروف الزيادة  -1

سبق وان رأينا أن هذه احلروف مسيت بالزائدة ألن حذفها ال يؤدي إىل إفساد التركيب 
وإمنا يبقى التركيب سليما وإمنا جاءت لتفيد دالالت معينة وإال كان وجودها مما تسمو عليها 

علماء العربية توجيه عبارة  اللغة أي لغة اقتصادا يف اجلهد وإيفاء للغرض املقصود، ولذلك حاول
حنو ما  ىإن أقال مبعىن قال، فذلك منهم تسامح يف العبارة، ذلك علالزيادة كما جاء يف كالم 

 :قوله تعاىل  يف" من"و  ] 43الرعد [  �m��J���I��Hl :قوله تعاىل إن الباء يف: يقال
�mK��J��I��H��G l�  ] ائدة يف الكـالم سـوى   زائدتان ملا مل تفيدا فائدة ز ] 62آل عمران

  .)769(تقرير املعىن احلاصل وتأكيده
: اىل ـومما له عالقة بفكرة الفائدة يف هذه احلروف ما قيل يف الكاف اليت يف قوله تع

�mS��������R��Q l� ] إذ جاء يف اجلىن الداين تساؤل عن جدوى جميئهـا  ]11الشورى،
أحدمها لفظي واآلخر (  ملثل، من وجهنيائدا توكيد نفي ايف هذا التركيب، مث اإلجابة بأن ف

  :  )770(وذلك على التايل) معنوي 
. فهو أن زيادة احلرف يف الكالم تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي، من االعتناء به : اللفظيأما  -

 كل حرف زيد يف كالم العرب فهو قائم مقام إعادة اجلملة مـرة أخـرى  « :جاء يف الربهان
  . "ليس مثله شيء، ليس مثله شيء": عىنفعلى هذا يكون امل. )771(»
فنفوا الفعل عن مثله، وهم . "مثلك ال يفعل كذا": فإنه من باب قول العرب:  املعنوي وأما -

فسلكوا به طريق الكناية، ألم إذا نفـوه  . يريدون نفيه عن ذاته، ألم قصدوا املبالغة يف ذلك
  .عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه

وحنن بصدد إيراد هذه اآلية أن نتتبع ما قيل عنها يف سياق تأديتها لفائـدة ال  وميكننا   
ميكن أن تستفاد بدوا، وليس فقط التوكيد بقسميه اللفظي واملعنوي، من ذلك أا ليست على 
سبيل الزيادة اليت لو طرحت ملا تغري املعىن، بل تفيد بدخوهلا ماال يستفاد من خروجها ألنه إذا 

، جاز أن يراد من بعض الوجوه، وعلى بعض األحوال ، فإذا دخلت "يس مثله شيء ل:" قال 
                                                 
768 . 216ص  .دالئل اإلعجاز )    
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ليس كمثلـه أحـد يف   :"الكاف فهم نفي املثل على كل وجه، أال ترى أنه ال حيسن أن يقال 
  . )772(، بل على اإلطالق والعموم"كذا
    
  :  التوكيد أسلوب يقوم على إعادة املعىن - 2
سلوب التوكيد يف اللغة العربية هو إعادة املؤكد سواء أكان لعل أهم مفهوم قام عليه أ   

مفردا أو مجلة، وهو األمر الذي جعل فكرة الفائدة يف هذا األسلوب موضع مناقشة، فمـادام  
أن حتقق باللفظ معىن قد فهم « هو  -مثال –تعريف التوكيد كما يقول عبد القاهر اجلرجاين 

" جاءين القوم كلـهم : "يف قولك) كلهم(ه إمنا كان أفال ترى أن. من لفظ آخر قد سبق منك 
ولو أنه . تأكيدا، من حيث كان الذي فهم منه وهو الشمول قد فهم بديئاً من ظاهر لفظ القوم 

تأكيداً، ولكـان  ) كل(مل يكن فهم الشمول من لفظ القوم، وال كان هو من موجبه مل يكن 
ن حيلل وظيفيـا يف ضـوء   ينظر إليه وأ ينعفهذا ي . )773(»ابتداء ) كل(الشمول مستفاداً من 

ال أن نسقط عليه ما تقوم به بقية عناصر الكالم اليت تقوم على فكرة التأسـيس   ،حقيقته هذه
  .واإلتيان باملعىن اجلديد مبعناه املطلق 

وأول ما ينبغي أن ننطلق منه يف البحث عن األسرار الوظيفية هلذا األسلوب هو تتبـع  
م الستخدامه يف كالمه لوجدنا الفائدة منه جلية، إذ إن جمرد رفع االحتمال أسبابه ودوافع املتكل

عن اخلطاب يف حد ذاته فائدة تدل على قصد املتكلم وترتع الغموض عن اجلملة، فضال عـن  
األسباب األخرى اليت يؤتى بالتوكيد ألجلها وقد تتبعها القدماء بالبحث والتحديد كما سـبق  

: ة ، فاالحتمال واإلطالق مبثابة العموم مقابل التحقيق والتعني يف قولنا وأن رأينا يف هذه الدراس
  . "قام الطالب نفسه" و" جاء الطلبة كلهم" 

وعليه نصل إىل حقيقة تستشف من واقع استخدام هذا األسلوب يف اللغـة العربيـة،   
وإن كانت  ،فائدةال تعين مطلقا أال يكون فيها زيادة اليت يقوم عليها أن فكرة اإلعادة  مفادها

كما أن التوكيد ليس دائما يف صورة إعادة اللفظ أو املعىن  -دائما يف إطار التوكيد ةهذه األخري
ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليـه عبـد القـاهر     -كما هو دائما مما يعرف بالتوكيد الصناعي 

 قولـه  العام كما يف  اجلرجاين يف حتليله لفائدة التوكيد باإلتيان بصورتني تركيبيتني لنفس املعىن
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، بيان وتوكيد وحتقيـق   �m�GF���E��H l : قوله ] 2 البقرة[ ��m��CGF���E��D��H l :تعاىل
هو ذلك الكتـاب هـو ذلـك    ":وزيادة تثبيت له، ومبرتلة أن تقول����m��CD�l: لقوله

نه فيحتـاج  وليس تثبيت اخلرب غري اخلرب، وال شيء يتميز به ع. ، فتعيده مرة ثانية لتثبته"الكتاب
�m��D�����C��B�����A: ومثل ذلك قوله تعـاىل . إىل ضام يضمه إليه، وعاطف يعطفه عليه

R��Q��P��O��N��M�K���J������I����H��G��F��ES����U���TX��WV��
Z��Yl ] قوله ] 7 – 6 البقرة :m �K���Jl  ـ m ��E��D : لقولـه  دتأكي

����� �I����H��G��Fl وقوله :m���Q��P��O��N��M�SR�l  ،تأكيد ثان أبلغ من األول
ألن من كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا مل ينذر كان يف غاية اجلهل، وكان مطبوعاً على قلبه 

\��[������^��_��`���m��f��e��d�����c��b��a :وكذلك قوله عز وجـل . ال حمالة
i��hl ]إمنا قال ]9 - 8 البقرة :m�hl  ألن هـذه   "وخيـادعون ": ومل يقـل

فهو إذاً كالم أكـد بـه   .  من غري أن يكونوا مؤمنني "آمنا":  عة ليست شيئاً غري قوهلماملخاد
علـى فكـرة   عبد القاهر متامـا  وذا يقضي  .)774(�كالم آخر هو يف معناه، وليس شيئاً سواه

الذي خيضع يف  -اللغوي  إذهاب لروح التركيب يف ذلك منملا  بني التراكيب، التطابق املطلق
  ." كل تغيري يف املبىن يؤدي إىل تغيري يف املعىن" ون النهاية لقان

  :فائدة بعض عناصر التوكيد يف اجلملة العربية  -رابعا 
إذا كان اإلملام بكل أشكال التوكيد وما جيىن منها من فائدة مما ال يتسع املقام لـذكره    

اء العربية مـن  يف هذا الفصل، فإننا سنتناول بعض عناصر التوكيد مع بيان ما حتدث عنه علم
فائدة جتىن من استخدام بعض أشكال التوكيد، إذ يعد احلديث عن داللة التوكيـد يف هـذه   
  . العناصر هو ما يستفاد منها يف الكالم وهي الثمرة املعنوية املتحصل عليها يف ذلك، كما سنرى

  :ضمري الفصل  -1

ليؤذن من أول األمر بأن بني املبتدأ واخلرب أو ما أصله مبتدأ وخرب،  وهو ضمري يتوسط
، وقد ارتبطت ذا الضمري عدة فوائد ذكرها النحاة وإن اختلفوا يف )775(ما بعده خرب ال نعت 

  :)776(بعضها ويورد ابن هشام ذلك على النحو التايل 
                                                 
774 . 176ص  .دالئل اإلعجاز )    
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وهو اإلعالم من أول األمر بأن ما بعده خرب ال تابع، وهلذا مسي فصال، ألنـه   :لفظي أحدها -
التابع، وعمادا، ألنه يعتمد عليه معىن الكالم، وأكثر النحويني يقتصر على ذكر فصل بني اخلرب و

  . هذه الفائدة
زيـد  :"وهو التوكيد، ذكره مجاعة، وبنوا عليه أنه ال جيامع التوكيد، فال يقال: الثاين معنوي -

وعلى ذلك مساه بعض الكوفيني دعامة، ألنه يدعم به الكـالم، أي يقـوى    "نفسه هو الفاضل
  . يؤكدو
وهو االختصاص، وكثري من البيانيني يقتصر عليه، وذكر الزخمشري الثالثة  :والثالث معنوي  -

فائدته الداللة على أن « : فقال ]5البقرة [  �m��k��j���il :قوله عز وجل يف تفسري
 » الوارد بعده خرب ال صفة، والتوكيد، وإجياب أن فائدة املسند ثابتة للمسند إليه دون غـريه 

)777(.   
  : ضمري الشأن -2

قبل اجلملة ضـمريا  ، وهو الضمري الذي يقدم قبل اجلملة القصةويسمى أيضا ضمري  
ومنه قوله عـز   ،"الشأن واحلديث زيد منطلق" أي "هو زيد منطلق :"يسمى و ذلك حنو قولك

ظننته زيـد قـائم    :" ويتصل بارزا يف قولك ، ] 1 إلخالص[  �m����D��C��B��Alوجل 
وتعود داللة التوكيـد يف  . )778(" أنه يأتنا نأته" و "أنه أمة اهللا ذاهبة" و "ته قام أخوكحسب"و"

الكليات ذكر الشيء مبهما وتفسريه يفيد هذا الضمري الذي يسبق ما يفسره إىل أنه كما جاء يف 
  .)779(تقريره وتأكيده  

  ) :إنّ(داللة  -3
ويظهر ذلك يف ) إن(يد بـتكاد كتب النحو واإلعراب جتمع على لصوق داللة التوك

إعراا على أا حرف نصب وتوكيد، إال أن ذلك ليس كل ما ميكن أن يقال عنها فثمة أسرار 
ولطائف داللية ال ميكن أن جندها إال عند تعدد التراكيب وتعدد املعاين عبد القاهر اجلرجاين، إذ 

 أن واعلم«  -املعىن واحد الذي يرى يف الكالم تعددا للتراكيب و -يقول يف رده على الكندي
 لعلم التدبر وكثر النظر ألطف مث) إن( مواقع وتتبع وتصفح استقرأ الكندي أن لو دقائق هاهنا

                                                 
777 . 28/ 1. الكشاف )    
778 . 133ص . املفصل يف علم العربية )   
779 . 1081ص  . الكليات)   
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 يف ذكـره  لك قدمت ما وأعجبه ذلك فأؤل. تدخل ال وأن دخوهلا سواء ليس أن ضرورة علم
  :بشار بيت

  )780(التبكري يف النجاح ذاك إنّ             اهلجري قبل صاحيب بكرا                
 أنـك  من تدخل ال وأن ،دخوهلا سواء ليس أن على وأدل ،الفائدة يف أبني شيء هل أنه وذلك
 قـد  الكالمني كأنّ حىت . به وتتحد معه وتأتلف ،قبلها مبا ترتبط دخلت هي إذا اجلملة ترى
 إىل جئـت  اإذ حىت ،الصورة هي هذه.اآلخر يف سبك قد أحدمها وكأن ،واحداً إفراغاً أفرغا

، به يتصل ال ورأيته ،معناه عن معناه وجتاىف األول عن نبا قد منهما الثاين رأيت فأسقطتها )إنّ(
 يف النجـاح  فـذاك  ،اهلجري قبل صاحيب بكرا ":فتقول بالفاء جتيء حىت بسبيل منه يكون وال

 كنت الذي عليك دتر وال ،األلفة من عليه كانتا ما إىل اجلملتني تعيد الفاء ترى ال مث" التبكري
�m��B��A  :تعاىل قوله ذلك من جداً الترتيل يف كثري الضرب وهذا.املعىن من )إن(بـ جتد

D��CE����J���I��H��G��Fl  ] امسـه  عـز  وقوله ]1احلج :�m���¶��µ
Ç��Æ�����Å���Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸l  ] لقمـــان

m����H��G��F��ED��C��B: امسـه  عـز  هكقول الواحدة اآلية يف يتكرر وقد...   ]17
�����R��Q��P�����O��NM����L��K������J��Il  ] 781(  » ] 53يوسف(.  

  :داللة الالم   - 4
�m��w��v: كقولـه تعـاىل    دالة على التوكيد، الم االبتداء احملققة ملا يأيت بعدهاو   

��}��|����������{��z��y��xl  ] ا حتقيق اال مال "ليوسف" فالالم يف  ]8يوسفبتداء وفائد
  . )782( مضمون اجلملة الواردة بعدها أي أن زيادة حبه إيامها أمر ثابت ال مراء فيه

  :  داللة املصدر املؤكد - 5
إذا كان ما يسمى باملصدر املؤكد إمنا يؤتى به بعد أفعال لتأكيد دالالا حقيقة، بل إن   

موضع احلالة اليت يكون فيها معىن عامله  هناك من اشترط فيه أن يكون استعماله مقصورا على
" طارت السمكة طريانا : " ، فيزيل املصدر املبهم تلك الغرابة وذلك الشك، مثل غرابة أو شك

                                                 
780 . 243ص . اإلعجاز  دالئل )  
781 . 244 -  243 ص . اإلعجاز دالئل)    
782 . 53/ 2.  املثل السائر)    
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، وتـأيت   )783(فقد حسن فيه ايء باملصدر املؤكد لغرابة عامله وتشكك السامع يف صـحته  
فاعله احتاج املخاطـب أن يؤكـد لـه    الفائدة يف ذلك كون الفعل إذا غريبا يف انتسابه إىل 

واملناسب لذلك يف اللغة العربية ايء باملصدر املؤكد ، بينما إذا مل يكن الفعل موضع غرابة مل 
لكونه ال يدل على ) فعل ( ولذلك منع بعضهم توكيد الفعل . يكن السامع يف حاجة إىل تأكيد

ميكن من التوكيد ما كان الكالم إال  وأكدته بغاية ما" فعلت فعلت : " لو قلت معني ، فإنك 
إذا أريد ا الفعل العام الذي مل تتحصل حقيقته عند املخاطب امتنـع  ) فعلت( ، ألن غري مفيد

  .  )784(تأكيدها، بل مثل هذا ال يقع يف التخاطب 
: فرمبا ذكر توكيداً حنو قولك : ومصدر الفعل الذي يعمل فعله فيه جييء على ضروب 

فليس يف هذا أكثر من أنك أكدت فعلك بذكرك مصـدره   "جلست جلوساً"و "قمت قياماً"
" الضرب الذي تعـرف "و"ضربت زيداً ضرباً شديداً ": وضرب ثان تذكره للفائدة حنو قولك 

 :فقد أفدت يف الضرب أنه شديد ويف القيام أنه طويل وكذلك إذا قلت  "قمت قياماً طويالً"و
  .)785( املرار وكم مرة ضربتفقد أفدت  ،"ضربات"و "ضربت ضربتني"
  : التوكيد بالبدل  -6

فإن  « :يقول الزخمشري يف سياق حديثه عن البدل رابطا دوره يف الكالم مببدأ الفائدة   
على كالمه  فدل ،)786(» ؟ قلت فائدته التوكيد ملا فيه من التثنية والتكرير قلت ما فائدة البدل

ما فيه من التثنية أي تكرار لفظ البدل ولفظ :  ومها أن فائدة اإلبدال أمران يرجعان إىل التوكيد
�m���W: ففي قوله تعاىل ،املبدل منه وعىن بالتكرير ما يفيده البدل عند النحاة من تكرير العامل

��^���]��\��[��Y��Xl ]تقـديره يفهم تكرير الفعل من خالل ] 7 -6 الفاحتة 
ومساه تكريراً ألنه إعادة للفـظ بعينـه،   ،  "اهدنا الصراط املستقيم اهدنا صراط الذين" : بـ

خبالف إعادة لفظ املبدل منه فإنه إعادة له مبا يتحد مع ما صدقه فلذلك عرب بالتكرير وبالتثنية، 
ومراده أن مثل هذا البدل وهو الذي فيه إعادة لفظ املبدل منه يفيد فائدة البدل وفائدة التوكيد 

ال يتأتى على وجه معترب عند البلغاء إال ذا الصوغ  اللفظي ، وقد علمت أن اجلمع بني األمرين

                                                 
. 180ص . القرائن املعنوية يف النحو العريب )  783  
784 . 72/ 2. بدائع الفوائد )    
785 . 1/160. األصول يف النحو )    
786 . 16/ 1. الكشاف )    
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  . )787(البديع
  : داللة إمنا  -7

على أا كافة ومكفوفة مما قد يوحي بأن الغـرض مـن    )ماإن(كثريا ما يعرب النحاة   
، لكوا كانت ناصـبة لالسـم بعـدها    من العمل ال من الداللة)إنّ(دخوهلا يف الكالم كف 
من ذلك، وإن كان هذا اإلعراب ال يستقيم مع مجيع مواضعها فهـي  فدخلت عليها فمنعتها 

لتعمل يف الفعل أبدا كما أا ال تدخل على األفعال ) إنّ(تدخل على األفعال أيضا وما كانت 
مطلقا، ولذلك فمن الضروري التركيز على الدور املعنوي الذي تؤديها سواء كان بعدها فعل 

يظن الظان  ما اعتىن ببيانه عبد القاهر اجلرجاين من أنه قد أو اسم وذلك بعيدا عن العمل وهو
أنه ليس يف انضمام ما إىل إن فائدة أكثر من أا تبطل عملها حىت ترى النحويني ال يزيدون يف 

وذلك أنك ترى أنك لـو  . ومكاا هاهنا يزيل هذا الظن ويبطله. أكثر كالمهم على أا كافة
مل يعقل منه أنك أردت أن اجلائي عمرو ال زيد، بل  "اً جاءينما جاءين زيد وإن عمر" :  قلت

  .)788(كالشيء الذي ال حيتاج إليه، ووجدت املعىن ينبو عنه  )إنّ(يكون دخول 
بل إن دخوهلا يف بعض التراكيب يكون موجها للمعىن إىل درجة يكون حـذفها فيـه   

وهذا مما أنت تعلم . "اءين عمروما جاءين زيد وإمنا ج ":م قوهل مغريا للمعىن السياقي فمن ذلك
ما جـاءين زيـد   ": به مكان الفائدة فيها، وذلك أنك تعلم ضرورة أنك لو مل تدخلها وقلت

لكان الكالم مع من ظن أما جاءاك مجيعاً، وأن املعىن اآلن مع دخوهلا أن كالم  "وجاءين عمرو
   .)789( مع من غلط يف عني اجلائي، فظن أنه كان زيداً ال عمراً

  ) :أمجع(و) كل(داللة  -8
ممـا  ) أمجع(و) كل(قد يالحظ أن هناك نوعا من الترادف بني لفظي التوكيد املعنوي    

جيعل اجتماعهما داال على أن إحدامها مؤكدة لألخرى دون زيادة معىن يف الثانية ، وذلك ألن 
ه غريه مـن  عم بألنّ موضعه يف الكالم أن ي «: تفيد معىن العموم، وذلك لقول اخلليل ) كلّ(

عم أيضا، واستحسن بـذلك أن  أنها ت) أمجعون(وذكر سيبويه يف . )790(»األمساء بعد ما يذكر

                                                 
787 . 192/ 1.التحرير والتنوير )    
788 . 272 - 271ص  .دالئل اإلعجاز )    
789 . 271ص .نفس املصدر  )   
. 2/116. الكتاب )   790  
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 «: ح،مثّ قال مسويا بينهما يف املعـىن بـنص صـري   )791(ون؛ألنّ هذا يعم بهفعلْتم أمجع: يقال
  .  )792(»ي جمراها ، فهي جتر)أمجعني(ألنّ معناها معىن ) أمجعني(قد تكون مبرتلة ) كلّهم(و

وملّا كان معنامها واحدا، وهو العموم والشمول ألنك ال تؤكّد ما إالّ مـا يتـبعض   
) كـلّ (ويتجزأ، وكان التوكيد ما إلفادة هذا املعىن، فقد ذكر ابن يعيش أنّ لك أن تأيت بـ

 أن هناك من إال.  )793(وحدها، فإذا مجعت بينهما فللمبالغة يف التوكيد) أمجع(وحدها، أو بـ
فتفيد مع ) أمجعون(تفيد معىن اإلحاطة والعموم، أما ) كلّ(النحاة من فرق بينهما، يف كون أنّ 

ومـذهب   «: ذلك معىن االجتماع، وقد نسب أبو حيان هذا الفرق إىل الفراء واملربد فقـال  
ـ  ) أمجعني(و) كلّهم(البصريني التسوية بني  اع يف وقـت  يف إفادة العموم دون تعـرض الجتم

، )794(» يفيد االجتماع يف وقت الفعـل ) أمجعني(وعدمه، خالفًا للفراء واملربد يف زعمهما أنّ 
 :يئوك جمتمعني ومفترقني، فإذا قلتجاز أن جي" جاءين القوم كلّهم: " ومعىن ذلك أنك إذا قلت 

أنّ معنامهـا  ورده ابن يعيش بكون الصواب . صارت حال القوم االجتماع ال غري " أمجعون" 
واحد، ألنه جيء ما للداللة على معىن األول، فلو كان يف الثّاين زيادة فائدة مل يكن تأكيدا، 

فعل ذلك : معىن االجتماع لوجب نصبه، ألنه يكون حاالً، ألنّ التقدير ) أمجع(وأنه لو أريد بـ
ـ ": كما رده الرضي بأنّ معىن قولك .  )795(يف هذه احلال الشـمول   "وم أمجعـون جاءين الق

، مثّ علّل )كلّهم(واإلحاطة اتفاقًا، ال اجتماعهم يف وقت واحد، فكذلك يكون مع تقدم لفظ 
بأنه على كراهة ترادف لفظني ملعىن واحد، جميبا عن  -عند القائلني به  –القول مبعىن االجتماع 

   . )796(ذلك بأنه ال حمذور يف ذلك مع قصد املبالغة
  مالحظا الفرق الدقيق يف  - )مجيع(و) كلّ(خمشري منحى هذا التفريق بني وقد حنا الز

فإن  «]:32يس [ �m�����w��v��u��t���������s��rl: فقال يف تفسري قوله تعاىل -املعىن بينهما
ليس بواحد، ألنّ كال يفيـد  : ومعنامها واحد ؟ قلت ) مجيع(بـ) كلّ(كيف أخرب عن : قلت 

                                                 
. 2/379. نفس املصدر )   791  
. 2/380. نفس املصدر  )   792  
. 222-2/221. صل شرح املف)   793  
. مطبعة املدين، القاهرة . مصطفى أمحد النماس : ت.  ارتشاف الضرب من لسان العربأبوحيان األندلسي، )   794

1987 .2/615 .  
. 2/222. شرح املفصل )   795  
. 1/337. شرح الكافية  )   796  
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 )797(»ينفلت منهم أحد، واجلميع معناه االجتماع، وأنّ احملشر جيمعهم معىن اإلحاطة، وأن ال 
، فجاز أن يحمـل  )مجيع(ال مينع من معىن االجتماع يف لفظ  –كما ترى  –وهذا السياق . 

 يف إحضـارهم  ليس أي جمتمعني، لدينا حمضرون القرون كل أنعليه، ومعىن اآلية ذا االعتبار 
 ينفلت ال حبيث م حميط اإلحضار أن أفادت )كلّ( فكلمة متعددة؛ أمكنة يف وال خمتلفة أوقات
 عـن  مبغنية الكلمتني إحدى فليست ،جمتمعني حمضرون أم أفادت )مجيع( وكلمة منهم، فريق
  . )798(األخرى ذكر

  :اجلملة العربية حتليل فائدة التوكيد يف  -
كيب اللغة التأسـيس قـد   من الثابت عند علماء العربية قدميا وحديثا أن األصل يف ترا  

يصرف اللفظ عنه إىل التوكيد ألسباب سياقية كما سبق وأن رأينا ، وتزداد هذه الفكرة تأصال 
لدى التطرق إىل نصوص القرآن ومناقشة وجود التوكيد فيها، إذ يؤكـدون فيهـا علـى أن    

همه على التأسيس مقدم على التوكيد، أي أن فهم النص على أنه حيمل فكرة جديدة أوىل من ف
أنه يؤكد فكرة سابقة، فال يصار إىل محله على أنه من قبيل التأكيد احملض إال عند تعذر محلـه  
على أنه يشتمل على فمرة جديدة مقبولة ال اعتراض عليها يف مفاهيم القرآن، مع ما فيه مـن  

بـني  ولذلك جند االرتباط الواضح . )799(تأكيد ألصل املوضوع مقترن بزيادة الفكرة اجلديدة 
مبدأ الفائدة وأسلوب التوكيد رغم ما يقوم عليه هذا األخري من تكرار للفظ أو املعىن مما جيعل 
فكرة اجلدة تكاد ال تذكر، إال أن ذلك ال مينع من فهم داللة جديدة يف هذا األسلوب انطالقا 

داال على من دوره يف الكالم إذ ارتبط بدفع االحتمال والتجوز والنسيان وهذه أمور جتعل منه 
  .اليقني والقصد يف مقابل داللة اجلملة قبله على االحتمال والظن 

يكاد العلماء جيمعون على أن التوكيد كداللة أسلوبية سياقية يف اللغة العربية هو يف حد 
أن فكرة التأسيس قد سيطرت على الفائدة اجلديدة اليت جتىن من الكالم ولكي فائدة، رغم  ذاته

ر علينا أن نتتبع مواضع التوكيد اليت درست ضمن الفوائد اليت جتـىن مـن   يتضح لنا ذلك أكث
  .الكالم 
  :من فوائد التوكيد يف اللغة العربية  - 2

                                                 
. 95/ 5. الكشاف )   797  
. 23/11. التحرير والتنوير )   798  
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إن املعىن األسلويب العام املتمثل يف التوكيد، ينصرف كغريه من املعاين من تأديته للمعىن   
ن رأينا أيضا فإن التوكيـد  األصلي إىل دالالت أخرى تستفاد من اخلطاب ككل، وكما سبق أ

قد يؤتى به يف مقام ال حيتمل التوكيد أو العكس وكلها مقتضيات مقامية وحالية، حتتـاج إىل  
حتليلها وبيان وظائفها بدقة لنتمكن من رصد أهم ما تؤديه العناصر املؤكدة يف اجلملة العربيـة  

لنماذج اليت حلـل فيهـا   على اختالف أشكاهلا وصورها التركيبية ، وسنتعرض هنا إىل بعض ا
التوكيد وظيفيا على اعتبار أن فيه فائدة سياقية ال ميكن أن نتحصل عليها إال من خالله، ولـو  
قارنا وجوده بعدمه لفهمنا الدور الذي يقوم به يف التركيب ، وكل هذا سنورده من خـالل  

  :  األمثلة التالية 
  ]  7 - 6حتة الفا�m��^���]��\��[��Y��X���Wl   ] :ال تعاىلق -

لعل أهم ما عاجله العلماء يف داللة البدل من خالل هذه السورة من كونه يف نية تكرار    
العامل كما جاء يف الكشاف، إذ جعل هذا األمر مفيدا للتوكيد مما يعين إطـالق اصـطالح   

" قبله  إنه ال فائدة فيه سوى تأكيد ما:" الفائدة على أشكال التوكيد وأنه ال يصح وظيفيا القول
اهدنا صراط الـذين  " :  وهال قيل؟  فإن قلت ما فائدة البدل «: إذ يقول الزخمشري يف ذلك 

واإلشعار بأن الطريق املستقيم  ملا فيه من التثنية والتكرير فائدته التوكيد  : قلت" أنعمت عليهم
على أبلغ وجه  املسلمني ليكون ذلك شهادة لصراط املسلمني باالستقامة صراط  :  بيانه وتفسريه
فيكون ذلك أبلغ يف وصفه   ،"فالن   هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم"   :  تقول وأكده كما

ألنك ثنيت ذكره جممـالً  " فالن األكرم واألفضل  هل أدلك على"  : بالكرم والفضل من قولك
يفيـد  ابن عاشور على كالم الزخمشري من أن البـدل   ويعقب .  )800(»  أوالً ومفصالَ ثانيا

اهدنا الصراط ": كأنه قيل  ، أيالعاملذلك بأنه على نية تكرير مفسرا  التوكيد يف هذه اجلملة
خبالف إعادة لفظ املبدل منه فإنه إعادة له  ألنه إعادة للفظ بعينه، "املستقيم اهدنا صراط الذين

وهـو   -ل أن مثل هذا البدفكان مراد الزخمشري كما يرى ابن عاشور  ،مبا يتحد مع ما صدقه
اجلمـع بـني    و، يفيد فائدة البدل وفائدة التوكيد اللفظي  -الذي فيه إعادة لفظ املبدل منه

  .)801(األمرين ال يتأتى على وجه معترب عند البلغاء إال ذا الصوغ البديع 

يعـود إىل   اداللة البدل يف هذه اآلية بكونه أمربعد ذلك وقد شرح الطاهر ابن عاشور 
                                                 
800 . 16/ 1. الكشاف )    
801 . 192/  1.التحرير والتنوير )    
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  :)802(نظم اآلية بأسلوب اإلبدال أو البيان  لفائدتني  يف املعىن ، إذ جلأ 
أن املقصود من الطلب ابتداء هو كون املهدى إليه وسيلة للنجاة واضـحة   :األوىل الفائدة   -

  .مسحة سهلة ، وأما كوا سبيل الذين أنعم اهللا عليهم فأمر زائد لبيان فضله 
اإلمجال املعقب بالتفصيل ليتمكن معىن الصراط ما يف أسلوب اإلبدال من :  الفائدة الثانية  -

للمطلوب فضل متكن يف نفوس املؤمنني الذين لقنوا هذا الدعاء فيكون له من الفائدة مثل مـا  
للتوكيد املعنوي ، وأيضاً ملا يف هذا األسلوب من تقرير حقيقة هذا الصراط وحتقيق مفهومه يف 

  .ئدة ما حيصل بالتوكيد اللفظي نفوسهم فيحصل مفهومه مرتني فيحصل له من الفا
- �m����w�����v��u��tl  ] 5الضحى [ 

 ،جلملة وبعدها مبتـدأ حمـذوف  اتأكيد مضمون ة الالم هنا أا لفائدعن قالوا قد  و 
التأكيـد   ، وهو أمر جعل بعض العلماء يرد على ذلك بكون..."وألنت سوف " : والتقدير 

كلها متعلقة  جهاتعدة فاسد من أن القول باحلذف ، كما )803(يقتضي االعتناء واحلذف ينافيه
  : )804(باجلانب الوظيفي للغة دون تعقيد أو تقدير ال جدوى منه كما جاء يف املغين

فكما ال حيذف الفعل ، مع االسم )إنّ(مع الفعل و )قد(ـأن الالم مع االبتداء ك :إحداها  - 
  .واالسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك الالم بعد حذف االسم 

لزيد سوف يقـوم   ":يصري التقدير" لسوف يقوم زيد  ":أنه إذا قدر املبتدأ يف حنو : والثانية -
  .وال خيفى ما فيه من الضعف  "زيد
   .أنه يلزم إضمار ال حيتاج إليه الكالم  :  والثالثة -

وهـو  تخلص املضارع الذي يف حيزها للحـال  يؤتى ا لالالم  كما أنه من املعلوم أن
 .)805(التنايف مما يستلزم مضمون اجلملة وهو هنا مقرون حبرف التنفيس كتأكيد 

شهد ، فهل يصح أن ينتصب حاالً : قد جعلته حاالً من فاعل : فإن قلت  « : قال الزخمشري 
ألا حال مؤكدة ، واحلال  . نعم: ؟قلت  ] 163البقرة[  �m����Ö��������Õ�������Ô������Ól: هو ، يف : من 

أنا عبد : تستدعي أن يكون يف اجلملة اليت هي زيادة يف فائدا عامل فيها ، كقوله  املؤكدة ال

                                                 
802 . 192/  1 .نفس املرجع )    
803 . 7/  23 . روح املعاين)    
804 . 1/332.مغين اللبيب )    
805 . 7/  23 . روح املعاين)    
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  .)806(» اهللا شجاعاً
احلال املؤكدة ال يكون العامل فيها شيئاً من اجلملة السابقة قبلها ، وإمنا  ومعىن قوله أن        
احلال املؤكدة ملضمون و .  أو حنوه مضمراً بعد اجلملة "أحق "  : نتصب بعامل مضمر تقديره ت

أو شبيه باملالزم ، فـإن كـان املـتكلم     اجلملة هي الدالة على معىن مالزم للمسند إليه احلكم
 "أنا عبد اهللا شجاعاً" : ، مبنياً للمفعول ، حنو  "أحق": باجلملة خمرباً عن نفسه ، فيقدر الفعل 

أحقه ": ، فتقديره "يد شجاعاً هو ز": وإن كان خمرباً عن غريه حنو . "أحق شجاعاً  " :، أي 
، وذهب الزجاج إىل أن العامل يف هذه احلال هو اخلرب مبا ضمن من معىن املسـمى  ."شجاعاً 

  .)807(أنه املبتدأ مبا ضمن من معىن التنبيه  وذهب بعضهم إىل
-  �ma��������`��_���^��]��\���[��Zl  ] لقد حلل الزخمشري فائدة ] 04احلجر ،

قا مما تؤديه يف اجلملة من دور لكوا ترد بني متضايفني مها الصفة واملوصوف   هذه الواو انطال
، وإن كان القياس أن ال تتوسـط  )قرية(واقعة صفةً لـ �m�a��������`��_lرأى أنّ مجلة 

 �m����N��M�����L��K��J��I��Hl: الواو بني الصفة واملوصوف كما جاء يف قوله تعـاىل 

ر أنه إنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة باملوصوف، قياسا هلا على مثّ ذك] .  208الشعراء [
 –كما قـارن  .  )808("جاءين زيد وعليه ثوب"و" جاءين زيد عليه ثوب: "مجلة احلال يف مثل 

بني اآليتني السابقتني من حيث جمـيء إحـدامها بـالواو     -وهو يفسر آية الشعراء املذكورة 
، وإذا زيـدت  )قريـة (صل عزل الواو، ألنّ اجلملة صفة لـاأل «: واألخرى بغري واو، فقال 

  . )809(»فلتأكيد وصل الصفة باملوصوف 
�m��j��i����������h��g�����f��e: وقال يف تفسـري قولـه تعـاىل      

n���m�����l��ko��s��r��q��pt����{��z��y��x���w��v��u
| l� ] اخلة على ا: فإن قلت  «] :  22الكهفـم   فما هذه الواو الدجلملة الثّالثـة ؟ ول

هي الواو اليت تدخل على اجلملة الواقعة صفة للنكرة، كما : دخلت عليها دون األولني ؟ قلت 
جاءين رجل ومعه آخر، ومررت بزيد ويف : تدخل على الواقعة حاالً عن املعرفة يف حنو قولك 

                                                 
806 . 165/ 1.  الكشاف)    
807 .167/  3 .تفسري البحر احمليط )    
808 . 3/128. الكشاف )    
809 . 4/185. نفس املصدر )    
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ئدا تأكيـد  وفا. �ma��������`��_���^��]��\���[��Zl: يده سيف، ومنه قوله تعاىل 
لصوق الصفة باملوصوف، والداللة على أنّ اتصافه ا أمر ثابت مستقر، وهذه الواو هي الـيت  

، قالوه عن ثبات علم وطمأنينة  �m��r��q��p��tsl: آذنت بأنّ الذين قالوا 
  . )810(»نفس، ومل يرمجوا بالظّن كما غريهم 

- m�B�������A����D��Cl ] 1الفاحتة[  
، وهو كثري يف كالم ويف التوكيد أعظم الفائدة،  ون مجع بينهما للتوكيدجيوز أن يك 

نه تفضـل بعـد   إ: كما قال بعض العلماء  العرب، ويستغين عن االستشهاد، والفائدة يف ذلك
و هو معىن سياقي  .)811(تفضل، وإنعام بعد إنعام، وتقوية ملطامع الراغبني، ووعد ال خييب آمله 

لغوية أخرى، إال أن يكون يف شكل توكيدي حيدث من خـالل   ال ميكن أن يتحصل بصورة
مشاكلة لفظية بني صفتني مشتقتني من الرمحة بصيغتني خمتلفتني مما يعين وجود فرق معنـوي  

  . بينهما وليس رد لتأكيد صفة واحدة 
- �m����{�����z��y��x��wl  ] 40هود[  

" يتم، إال أن الفائدة يف دخول  مل على االستثناء، ألن الكالم قبله"قليل"ال جيوز نصب 
جاز أن يكون غريهم قد أمن، فإذا جئت "آمن معه فالن وفالن ": ألنك لو قلت" ما " و " إال 

  .)812( مبا وإال، أوجبت ملا بعد إال ونفيت عن غريهم
-��m����Ë���Ê��É��Èl  ] كـل (وقد فرق الزجاج  بني داللـة   ]30احلجر (
على أن السجود منهم ) أمجعون(دل على اإلحاطة، و) كلهم(إنّ  « :يف هذه اآلية ) أمجعون(و

وذلك دفعا لفكرة انعدام الفائدة يف تعدد  )813( »اإلعادة يف حالة واحدة محال على اإلفادة دون 
املؤكد لكوا تدالن على معىن واحد، غري أن الطاهر بن عاشور خرج هذا النمط التوكيد وفق 

مبعىن يتوافق مع النسق  التوكيد بل يستفيد منها يف إثراء اجلملة تصور وظيفي ال يبتعد عن فكرة
التركييب هلذا األسلوب الذي يعتمد نظامه اللغوي على فكرة اإلعادة ولكن لفائدة، ال يشترط 
فيها اجلدة وإمنا الداللة على مقصود اجلملة، وتقبل السامع هلا أو تصديقه إياها، فـريى ابـن   

                                                 
810 . 3/203نفس املصدر )    
811 . 105/  1  . اجلامع ألحكام القرآن)    
812 . 35/  9 . اجلامع ألحكام القرآن)    
813 . 269ص  . الكليات)    
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مل يتخلّف عن السجود أحد منـهم  واملعىن أنه تأكيد على تأكيد، )كلهم أمجعون( عاشور أن
)814(.  

- �m����l��kl  ] 40البقرة[  
وتقدمي املفعول مع اشتغال فعله بضمريه آكد يف إفادة التقدمي احلصر من تقدمي املفعول 

 كما أشار إليه" إياي ارهبوا "آكد من حنو  "إياي ارهبون"ـعلى الفعل غري املشتغل بضمريه ، ف
وهو أوكد يف إفادة االختصاص من " زيداً رهبته  : " كـوهو من قول «: إذ قال الزخمشري، 

�m��S��Rl «)815( ]  ووجهه أن تقدمي املفعول حيتمـل االختصـاص، إال أن   ] .  5الفاحتة
فإذا كان مع التقـدمي   ي،األصل فيه أن يدل على االختصاص إال إذا قامت القرينة على التقو

كـان   "زيداً ضـربته : "املثال املشهور لالشتغال عند النحاة بضمري املقدم حنو اشتغال الفعل 
أضعف وذلك ألن إسناد الفعل إىل الضـمري بعـد   ي االختصاص أوكد أي كان احتمال التقو

فتعني أن تقدمي املفعول لالختصـاص دون التقـوى إذ    يإسناده إىل الظاهر املتقدم يفيد التقو
عل أوالً إىل االسم أو الظاهر املتقدم وثانياً إىل ضمري املتقدم وهلذا مل التقوى قد حصل بإسناد الف

إذ االختصاص ال يقبل التقوية "أقوى اختصاصاً " وال  "وهو أكثر اختصاصاً :"الزخمشري يقل 
أي إن إفادته االختصاص أقوى ألن احتمال كون " وهو أوكد يف إفادة االختصاص :"بل قال 

  .)816(مع االشتغال ضعيفاً جداً  التقدمي للتقوى قد صار
- m��w��v��u��t��s��r���q����p���o l� ] 282البقرة[ 

رضـي اهللا تعـاىل    -أي غري مستطيع لإلمالء بنفسه خلرس كما روي عن ابن عباس 
أو ملا هو أعم منه ومن اجلهل باللغة وسائر العوارض املانعة، والضمري البارز توكيـد    -عنهما

وفائدة التوكيد به رفع ااز الذي كان حيتمله إسـناد الفعـل إىل    "أن ميل"للضمري املستتر يف 
وهذا التخريج أدق من الناحية الداللية مـن   الضمري والتنصيص على أنه غري مستطيع بنفسه ،

  .)817(إن الضمري فاعل ليمل وتغيري األسلوب اعتناءاً بشأن النفي قوهلم 
   ] 69لبقرة ا[  �m��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðl :قوله تعاىل  -

                                                 
814 . 45/  14 .التحرير والتنوير )    
815 . 65/  1.  فالكشا)    
816 . 255/  1 .التحرير والتنوير )    
817 . 57/ 3 .روح املعاين )   
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، وهـو   "أصفر فاقع "يقال يف التوكيد ،الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعهو 
إال أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل، وال فـرق بـني    ،توكيد لصفراء وليس خرباً عن اللون

ألن اللون اسـم   فائدة التوكيد، ويف ذكر اللون  "صفراء فاقع لوا"و "صفراء فاقعة" :قولك
  .)818( ...صفرا فكأنه قيل شديدة الصفرة  ،يئة وهي الصفرةلله

: فإن قلـت   «:على مبدأ الفائدة فيقول " فاقع لوا" ويبين الزخمشري حتليله لتركيب 
مل يقع خرباً عن اللون إمنا وقع : فاقع ههنا واقع خرباً عن اللون ، فلم يقع توكيداً لصفراء قلت 

اللون به ارتفاع الفاعل واللون من سببها وملتبس ا ، فلم يكن  توكيداً لصفراء ، إال أنه ارتفع
فهال قيل صفراء فاقعة؟ وأي فائدة : فإن قلت . فرق بني قولك صفراء فاقعة وصفراء فاقع لوا 

: ، ألن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة ، فكأنه قيل  الفائدة فيه التوكيد: يف ذكر اللون؟ قلت 
إذا نظرت  ، ...." جنونك جمنون" و "جد جده " : ، فهو من قولك شديدة الصفرة صفرا 

إليها خيل إليك أن شعاع الشمس خيرج من جلدها والسرور لذة يف القلب عند حصول نفع أو 
  .)819( » توقعه

وهكذا يظهر لنا الدور السياقي ألسلوب التوكيد يف اللغة العربية كأحـد األشـكال   
باط السياق املقامي للخطاب ، هذا األخري الذي يظهـر القيمـة   اللغوية اليت ترتبط أشد االرت

احلقيقية لفائدة األسلوب يف اللغة، إذ إن وجود دواع مقامية يؤيد وجود أشـكال توكيديـة   
مناسبة هلا، وانعدامها يغين عن استخدامها إال إذا قصد املتكلم إىل ذلك بأن جيعـل حالـه يف   

  .وذلك لغرض داليل مقصود اعتقاد املخاطب كحال املؤكد لكالمه 
وإن وجود مصطلحات اطردت يف استعمال النحاة عند تعرضهم لدراسة هذا األسلوب 

هلو دليل قاطع على إدراكهـم للجانـب   ... "يفيد التوكيد أو الفائدة منه التوكيد : "كقوهلم 
عنها بفكرة الوظيفي املرتبط باالستعمال هلذا األسلوب ودوره اللغوي كباقي األساليب وإن متيز 

تكرار اللفظ أو املعىن أو ما تفيده بعض العناصر من تقوية وتشديد يف اجلملة يكون مبثابة تكرار 
بل .اللفظ كما يقول النحاة عند تعرضهم لداللة إن كشكل توكيدي بأنه مبرتلة تكرار اجلملة 

ي العام كما رأينا إن فهم العالقات يف اجلملة اليت تقوم على أحد أشكال التوكيد مبعناه الوظيف
خالل هذه الدراسة يعد من أهم األسس التحليلية يف اجلملة العربية الرتباطه جبميع األسـاليب  

 .األخرى على اختالفها مبىن ومعىن 

                                                 
818 . 1/69 .2005 .بريوت ،دار النفائس. مروان حممد الشعار: ت.  مدارك الترتيل النسفي،)    
819 . 74/  1 .الكشاف )    
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  :الفصل الثاين 
  من أمناط التوكيد يف القرآن الكرمي 

  
  
  
  
  

توكيد وما أدتـه مـن   سنحاول يف هذا الفصل التطبيقي األول أن نتعرض ألشكال ال  
السياقات اليت وردت فيها من حالل النص القـرآين، مـع تتبـع بعـض     خاصة يف  ،دالالت
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اخلصوصيات التركيبية هلا، واليت أمهلت يف دراسة أسلوب التوكيد لدى النحاة نتيجة للمنـهج  
ـ   ى املتبع لديهم كما رأينا سابقا، ولسنا هنا بصدد احلديث عن ذلك وإمنا سنركز حتديـدا عل

األشكال التركيبية للتوكيد وتعددها يف اجلملة الواحدة، كما سنرصد أهم ما تقوم بـه هـذه   
األمناط املؤكدة من دور داليل وسياقي يف النص القرآين، مما يربز الدور اخلطـايب ألسـلوب   
التوكيد يف اللغة العربية من خالل مدونته اليت متثل علو البيان ومبلغ الفصاحة واإلعجـاز ممـا   

بعدها عن التمحل يف التأويل والتقدير الذي يذهب روح التركيب ودقة العبارة يف تأدية املعىن، ي
إال ما يدخل يف إبراز املعىن من تقدير  ميكن أن يطلق عليه مصطلح التقدير احملمود يف اللغة كما 

يد يف مما سيتيح لنا رسم صورة أكثر مشوال ألسلوب التوك –إن شاء اهللا  -سنوضحه يف حينه 
  . القرآن الكرمي 

لكي يتسىن لنا تتبع كل أشكال التوكيد يف القرآن الكرمي لرصد دالالا اليت أفادـا  و  
كأدوات أو تكرار أو غريه من الصور واألشكال، سنقسمها على شكل أمناط وفـق الشـكل   

ـ  الذي وردت عليه، فإن كانت بالزيادة مهما كان جانبها الكمي  د تعد داخلة يف منـط واح
 والصور التابعة هلذا النمط حتصر اجلانب الكمي أي عدد املؤكدات اليت تزاد يف كـل مجلـة،  

أما وكذلك إذا كان التوكيد بالتقدمي والتأخري إذ يعد بسيطا لعدم تداخل األشكال التوكيدية، 
لني إذا كان بالزيادة والتقدمي يف اجلملة الواحدة فقد آثرنا جعله منطا مركبا الحتوائه على شـك 

حتويليني إلفادة معىن أسلويب واحد أال وهو التوكيد، وهذا النمط بدوره تدخل حتته صور خمتلفة 
خضعت إىل إعادة الترتيب بالتقـدمي   حبسب عدد العناصر اللغوية الزائدة وكذلك العناصر اليت 

  .والتأخري 
، مث حناول بيان وسنتتبع يف هذا الفصل وظيفة العناصر املؤكدة يف اجلملة بالدرجة األوىل  

، مما يفسح لنا اال ملعرفة مرونـة  وظيفة اجلملة اليت حتمل عناصر التوكيد هذه يف النص ككل
مثل هذه اجلمل وذلك باستعماهلا يف سياقات عديدة، كأن تكون جوابا للشـرط أو جوابـا   

نعتا أو  للقسم، أو جوابا لسؤال سائل ظاهر أو مقدر، أو تأخذ وظيفة إفرادية فتكون حاال أو
  . مضافا إليه أو مفعوال به 

  
  

  :بسيطة ال مناطاأل -أوال
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، وإن تعدد ،وسنعرض يف هذا البحث أهم األشكال اليت ورد فيها التوكيد بشكل واحد  
إن كان بالزيادة فقط أو الترتيب فقط، دون تركبـه   عنصر التوكيدهنا ونقصد بالنمط البسيط 

كل ذلك حبسب ما ورد يف القرآن الكـرمي، مث نتتبـع   من زيادة وترتيب يف اجلملة الواحدة، 
  . اجلانب املعنوي لورود هذا الشكل وما أفاده يف التركيب 

  :  صورهالتوكيد بالزيادة و -1
، إذ جند من خالل تتبعنا تعددت صور الزيادة يف اجلملة الواحدة واختلفت كما ونوعا  

مع الالم، أو ) إنّ(ر اليت تتكرر كأن تأيت لألدوات الدالة على التوكيد مثال تواردا لبعض الصو
مع القسم والالم، أو يأيت القسم مع النون املؤكدة يف الفعل أو القسم مع الالم يف االسم  )إنّ(

والفعل، وتصل هذه األدوات يف كل مجلة إىل أربعة أدوات دالة على معىن أسلويب واحد وهو 
خلاصة أو تنوع اختصاصها كأن يكـون منـها   أمر يسوغه تعدد أشكاهلا ودالالا الوظيفية ا

املختص بالدخول على الفعل واآلخر خمتص باالسم ، األمر الذي يكسب هذه األدوات مرونة 
   .يف استعماهلا 

  :زيادة عنصر مؤكد .  1-1
  : النون  -

  النون املؤكدة +) الفعل( املسند املنفي 
- �m����x��w��v��ul    ] 114األنعام[  

فيكـون   -صلى اهللا عليه وسلم - حيتمل أن يكون خطاباً للنيب هذه اآليةواخلطاب يف 
أي فـال تكـن مـن    ] 114األنعام [  m ��r��q��p���o��n�ts��l :التفريع على قوله 

هذا ما ال شك ": املمترين يف أنهم يعلمون ذلك، واملقصود تأكيد اخلرب كقول القائل بعد اخلرب 
و االمتراء يف أنّ أهل الكتاب يعلمون ذلك، ألنّ غريباً اجتماع علمهم فاالمتراء املنفي ه، "فيه 

وكفرهم به، وجيوز أن يكون خطابا لغري معين، ليعم كلّ من حيتاج إىل مثل هذا اخلطاب ، أي 
فال تكونن أيها السامع من املمترين، أي الشاكني يف كون القرآن من عند اهللا ، فيكون التفريع 

  . )�m ���ts��r��q��pl )820:على قوله 
  
   :إنّ  -

                                                 
820   ( !�. 17/  8 .ا���!�! وا��6/  

  مسند   +    مسند إليه+  إنّ
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يف القرآن الكرمي ذهب أغلب العلماء إىل أن التوكيد  )إنّ(من خالل استقراء استعمال   

أي التعليل والداللة علـى  ( ، وأكثرها استخداما بالنسبة للمعنيني اآلخرين هلا هو أصل معانيها
) إن(تتبع السياقات اخلطابية اليت أعتمد فيها على داللة التوكيد بواسطة ، مث إن )821() معىن نعم

تكشف عن قوة داللتها على هذا املعىن الستخدامها يف قضايا يقينية تتعلق بطرق النجاة مـن  
إىل غري ذلك من األمور اليت  )822(النار، وما تعلق باجلزاء وقضايا التخويف والترهيب والترغيب

  .يف تقبله للخطاب مهما كانت اجلهة اليت صدر منها طمأنينة من السامع حتتاج إىل تصديق و
خيضع لتغري صورة كل من املسند واملسند ) إنّ(املشهور يف استعمال مث إن هذا الترتيب 

باالمسية ال يفي بالكفاءة الوصفية للغة ) إنّ(ألن القول باجلملة الفعلية واالمسية واختصاص  ،إليه
فيأيت املسند إليه واملسند   -كما ذكرنا يف بداية هذا البحث   -لقرآن الكرمي العربية من خالل ا

  :بصور خمتلفة من صور أقسام الكلم السبعة على النحو التايل 
 البقـرة [ �m�����q��p��o��nl :ه تعاىللقو  : فاعل املسند إليه اسم واملسند صفة -1

115[  
واملراد سعة ملكه ، ]115 لبقرةا[��mf��e��d lتذييل ملدلول  )واسع (فقوله   

وإمنا اجلهات اليت يقصد منها رضـى اهللا   ،أو سعة تيسريه واملقصود عظمة اهللا، أنه ال جهة له
  .)823(وهو عليم مبن يتوجه لقصد مرضاته  ،تفضل غريها

  .]64 التوبة [  �m����q��p��o��n��ml: وكذلك قوله تعاىل 
بائح، وإسناد اإلخراج إىل اهللا تعاىل لإلشارة املراد مظهر كل ما حتذرون ظهوره من القو

  .)824(إىل أنه سبحانه خيرجه إخراجاً ال مزيد عليه، والتأكيد لدفع التردد أو رد اإلنكار 
   

|��{��~��_��`���m��a: كقوله تعاىل  : فعل ماض مثبتاملسند إليه اسم واملسند  -2

��f��e��d��c��������bl  ] 33آل عمران[   

                                                 
821   ( ،��?gا� !b� ��b��ا�)�وف ا�"�ه	دي `Tوا�� �� ا��)��+ R��&ن ا�U�$ا� ��5 ��  . P�	�

. 31ص .  1986.  1ط. ��!وت .ا���O و ����� ا�g6~� ا�#!���   
822    (!R>ع ، ا/D/ا ا��Iه � وا��?���:  �?>�\ادة 3�� ا��6/�� P�3� ا�B!�ن ا��! �G�	#ا��!وف ا�  .

.و�	�#�ه	  31ص   
823   ( !�. 683/  1.ا���!�! وا��6/  
824 ( �. 130/  10 . روح ا��#	<  
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  ن عاشور هذا النوع من التراكيب يف ضوء معناه املقامي فرأى أنه إمنا ابتدئر ابلقد فس 
ذلك أن املسند ، ومعىن )825( به إلفادة تقوية اخلرب اهتماما وذلك الكالم مبسند إليه خربه فعلي

) إن(فعل وليس مجلة فعلية، ولو كان مجلة ملا فهم منه التقدمي ألن اخلرب أصله التأخري واهللا اسم 
على اعتبار أنه مـن قـام   ) اهللا(ن على أصله من التقدمي، كما أن فعل اصطفى أسند إىل سيكو

  .بالفعل على وجه احلقيقة
يونس [  �m������X��W��V��U��Tl: فعل مضارع مثبت  املسند إليه اسم واملسند –3
21 [  

وتأكيد اجلملة لكون املخاطبني يعتقدون خالف ذلك، إذ كانوا حيسبون أم ميكرون 
وأن مكرهم يتمشى عليه وال يشعر بـه فـأعلمهم اهللا بـأن     –صلى اهللا عليه وسلم  –بالنيب 

املالئكة املوكلني بإحصاء األعمال يكتبون ذلك، واملقصود من هذا أن ذلك حمصي علـيهم ال  
  .)826(وهو يستلزم علم اهللا تعاىل بذلك . يهمل وهو إنذار بالعذاب عليه

[  �me��d������c����b��a��`l : كقوله تعاىل: ل منفي فع املسند إليه اسم واملسند -4
   ]81 يونس

أي جنسهم على اإلطالق فيدخل فيه السحرة دخوالً أولياً، وجيوز أن يراد باملفسدين     
بعلـة   واإلشـعار  باإلفساداملخاطبون فيكون من وضع الظاهر موضع الضمري للتسجيل عليهم 

وتأكيده ، واملراد بعدم إصالح ذلك عدم إثباته أو عـدم   احلكم، واجلملة تذييل لتعليل ما قبلها
ال عدم جعل الفاسد صاحلاً لظهور أن ذلك مما ال يكون أي أنه سبحانه  ،تقويته بالتأييد اإلهلي

ال يثبت عمل املفسدين وال يدميه بل يزيله وميحقه أو ال يقويه وال يؤيده بل يظهر بطالنه وجيعله 
  .)827(معلوماً 

واالعتراض موضعها كوا تتوسط بني متالزمني أما وظيفتـها يف  رضة، معت وهي مجلة
، وتذييل للكالم مبا فيـه  ] 81يونس[ ���������m^��]��\ l تعليل ملضمون مجلةالسياق فهي 
بالم اجلنس، من التعميم يف جنس اإلصالح املنفي وجنس  "املفسدين  "وتعريف . نفي اإلصالح

ألن ماهية اإلفساد ال تقبل أن تصـري  ، ن قبيل عمل املفسديناملفسدين ليعلم أن سحرهم هو م
صالحاً حىت ينفى تصيريها كذلك عن اهللا، وإمنا إصالحها هو إعطاؤها الصالح، فإذا نفى اهللا 

                                                 
825   (!�. 241/  1 . ا���!�! وا��6/  
826   (C[!ا�� _a>  .11  /134 .  
827   ( �.  167/  11.  روح ا��#	<  
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زيادة يف إلقاء الـروع يف نفوسـهم   ) إنّ(، و قد أكد اخلرب بـإصالحها فذلك بتركها وشأنها
)828(.  
�m��t��s��r��q���p����o��n��m��l: كقوله تعاىل : فعلية لةاملسند إليه اسم واملسند مج -5

��v��ul  ] 5آل عمران [   
يف ) اخلرب( وظيفة املسند  �m�v��u��t��s��r��q���p����o��nl لقد أخذت مجلة

استئنافية لبيان سعة علمه، وإحاطته باملعلومات مبـا يف األرض   لتكون اجلملة ككل، هذه اآلية
ا أوسع من ذلك، لقصور عباده عن العلم مبا سوامها من أمكنـة خملوقاتـه  والسماء ، مع كو 

ويف صدد التهديد بالعذاب واالنتقام يؤكد هلم علم اهللا الذي ال يند عنه  ،)829( وسائر معلوماته
وتوكيد العلم املطلق الذي ال خيفى عليه شيء ، وإثبات . شيء ، فال خفاء عليه وال إفالت منه

هذا التوكيد يتفق أوالً )إن(يف شكل هذا التوكيد بـ يف هذا املقام  -بحانه س -هذه الصفة هللا 
يب يف اآليـة  هكما يتفق مع التهديد الر. مع وحدانية األلوهية والقوامة اليت افتتح ا السياق 

[  �me��d����c��b��a������`��_����^f��j��i��h��gl: ، وهي قولـه  )830(  ةالسابق
  .] 4آل عمران 

األعـراف  [  ��mN��M��Ll:كقوله تعـاىل  :ند إليه ضمري واملسند اسم املس -6 
82[ . 

إذا جاءت يف ) إنّ(علّة لألمر باإلخراج ، وذلك شأن  �mL��N��Mlومجلة 
مقام ال شك فيه وال إنكار، بل كانت رد االهتمام فإنها تفيد مفاد فاء التفريع وتدلّ علـى  

ذه قصدوا وقد  .)إنّ(من داللة توكيدية متحصلة من استعمال على ما فيه  )831(الربط والتعليل
وأهلـه ألنهـم    -عليه السـالم   -وهم قد علموا هذا التطهر من خلق لوط  .ذمهم  اجلملة

والدليل املستفاد من الكالم يف ذلك كما يرى ابن عاشور يتمثل يف  عاشروهم، ورأوا سريم،
لداللتها على أنّ التطهر متكرر منهم، ومتجدد، وذلك أدعى  يء باخلرب مجلة فعلية مضارعيةجم

  . )832(عليهم -عليه السالم  -ملنافرم طباعهم والغضب عليهم وجتهم إنكار لوط 

                                                 
828   ( !�. 256/  11 .ا���!�! وا��6/  
829   ( ،��ا��/آ	<#:
� ��� ا��وا�5 وا�Iرا�R�� �� 5 ا�+  ��Eا� ��I$ا� @
� . !�a1 .��!وت –دار ا� 

 /312 .  
830   ( ،ObN ��<نU�$ل ا�TY �� .!وق�ه!ة . دار ا�	B337/  1 . 1978.  7ط. ا� .  
831   ( !�. 235/  8 .ا���!�! وا��6/  
832   (!�. 236 - 235/  8 .ا���!�! وا��6/  
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�mQ��P���O��N���M ��T��S : كقوله تعاىل :املسند إليه ضمري واملسند صفة  -7 
��Ul  ] 29هود[�.  

ليل لنفي أن يطردهم بأم صائرون إىل اهللا يف موضع التع m���U��T��Slومجلة 
يف اآلخرة فمحاسب من يطردهم ، هذا إذا كانت املالقاة على احلقيقة ، أو أراد أم يـدعون  

إنْ كان اللقاء ) إنّ ( ـوتأكيد اخلرب ب، رم يف صالم فينتصر اهللا هلم إذا كانت املالقاة جمازية
وقد زيد . ان اللقاء جمازاً فالتأكيد لالهتمام بذلك اللقاء حقيقة لرد إنكار قومه البعث، وإنْ ك

  .)833(�]29هود [  �m����Y��X�����W��Vlهذا التأكيد تأكيداً جبملة 
إن كان اللقاء حقيقة لرد إنكار قومه البعث، وإن كان اللقـاء   )إنّ(وتأكيد اخلرب بـ

  . )834(أكيداجمازا فالتأكيد لالهتمام بذلك اللقاء، وقد زيد هذا التأكيد ت
��m��{��z��y:كقولـه تعـاىل   :املسند إليه ضمري واملسند حرف إضـافة ومدخولـه    -8

��������|l  ]86نبياء  األ[.  
يف إلدخاهلم يف الرمحة، وتذييل للكالم  جيء ا كتعليل) إنّ(اجلملة املصدرة بـهذه و

مجيـع  يفيد أن تلك سنة اهللا مـع   ]86نبياء  األ[ ��mx��w��v l: قوله تعاىل 
وقد ذكـرت   .)836(يف الصالح لعصمتهم من الذنوب  واملعىن أم الكاملون .)835(الصاحلني 

�m��i����h��gf��e��d: هذه اجلملة سابقا بصيغة املفرد حاملة نفس الداللـة يف قولـه  

�����jl  ]  75األنبياء[.  
�m��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ : كقوله تعاىل :املسند إليه ضمري واملسند فعل مثبت  -9

��×��Öl  ] 30األعراف[.   
 ��mÏ��Î��Í��Ì l:على هذا تعليل لقوله سبحانه�������mÒ��Ñlفجملة 

وحيتمل أن تكون تأكيـداً لضـالهلم   . بالفتح  "أَنهم " قرئ ويؤيد ذلك أنه ]30األعراف [ 
  .)837(وحتقيقاً له 

                                                 
833   (C[!ا�� _a> . 12  /55 – 56 .  
834   (C[!ا�� _a> . 12  /56 .  
835   (C[!ا�� _a>   .17 /130 .  
836   ( �. 82/ 17 . روح ا��#	<  
837 . a>  . 8 /108_ ا��"�ر)    



 251 

استئناف  اكما ميكننا أن حنلل هذه اجلملة وفق ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور على أ
إذا وقعت يف صدر مجلة عقب مجلة أخرى أن تكون ) إنّ ( ، وهذا شأن ملا قبلهامراد به التعليل 

واملعىن أنّ هذا الفريق ، الـذي حقـت   .للربط والتعليل وتغين غَناء الفاء ، كما تقدم غري مرة 
يطلبوا النجـاة ومل يتفكّـروا يف   عليهم الضاللة ، ملّا مسعوا الدعوة إىل التوحيد واإلسالم ، مل 

ضالل الشرك البين ، ولكنهم استوحوا شياطينهم ، وطابت نفوسهم بوسوستهم ، وائتمـروا  
بأمرهم ، واتخذوهم أولياء ، فال جرم أن يدوموا على ضالهلم ألجل اتخاذهم الشياطني أولياء 

  .)838(من دون اهللا 
ـ  : منفيواملسند فعل  متصل املسند إليه ضمري -10 ���m���h��g��f��e: اىلـكقوله تع

il� ]176 آل عمران[ .  
عليه  -الكفر بعلّة يوقن ا الرسول إىلتعليل للنهي عن أن حيزنه تسارعهم  �ملةهذه اجلو

 )839(تغين غناء فاء التسبب هييف مثل هذا املقام إفادة التعليل ، و )إنّ(وموقع  -الصالة والسالم
 من هذا الشكل التركييب يتمثـل يف أن الذي يستفاد واملعىن "اهللا شيئا  فلن يضروا": فكأنه قال 

 .)840(كفرهم ال ينقص من ملك اهللا سبحانه شيئاً 

���m��_�����~��}��|��{��z��y��x: واملسند فعل منفي موصولاملسند إليه  -11

����c��b��a��`l  ]177 آل عمران[.  
] 176آل عمران [ ��mg��f��e��i���h l السابقة  ملةللجتكرير هذه اجلملة 
إفادةُ هذا اخلرب استقالالً لالهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية  قصد به مع التأكيد

إميـاء إىل أنّ  كما يرى ابن عاشور ويف اختالف الصلتني .  -صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول 
�m���h��g��f��e: يد لقوله مضمون كل صلة منهما هو سبب اخلرب الثابت ملَوصوهلا ، وتأك

i l�  م841(املتقد(.      
 �m����¨��§��¦����¥l:  )كـان (مصدرة بـ مجلةواملسند ضمري املسند إليه   - 12

    .]64األعراف [

                                                 
838   ( !�. 91/  9 .ا���!�! وا��6/  
839   (C[!ا�� _a> . 4  /173 .  
840   ( !��B403/  1 .��3 ا� .  
841   ( !�. 174/  4 .ا���!�! وا��6/  
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األعراف [ ��m£���¢��¡��� lملة تترتل مرتلة العلّة جلملة  هذه اجل و
ه رد الشك والتردد ، إذ ال شك هنا ال يقصد ب هذا احلرفألنّ ) إنّ(كما دلّ عليه حرف ]64

إذا جـاءت  ) إنّ(فيه ، وإنما املقصود من احلرف الداللة على االهتمام باخلرب ، ومـن شـأن   
ففصل هذه اجلملة . لالهتمام أن تقوم مقام فَاء التفريع ، وتفيد التعليل وربط اجلملة باليت قبلها 

  .)842(فَصل ال عدمكَ
[  �m����z��y��x��w����vl: مصـدرة خبالفـة   مجلةواملسند  ضمرياملسند إليه  -�13

    ]9التوبة 
ابتدائية، فصلت عن اليت قبلها ليظهر استقالهلا  �m����z��y��x��w����vl ومجلة

باإلخبار، وأنها ال ينبغي أن تعطف يف الكالم ، إذ العطف جيعل اجلملة املعطوفة مبرتلة التكملة 
مبعىن  من أفعال الذم "ساء "و .رف التأكيد لالهتمام ذا الذم هلم وافتتحت حب .للمعطوفة عليها

 m�����z��y��xl عليـه فـإن    ، و)843(أي أا تنتمي إىل قسم اخلوالف وظيفيا) بئس(

لإلشارة إىل أنـه دأب هلـم    �m����z��yl ـعبر عن عملهم بقد  و.خمصوص بالذم 
  .واحلدوث ، ملا يف داللة الفعل من التجدد)844(ومتكرر منهم 

أن يكون  وجيوز، "عملهم املستمربئس  "أو  "بئس ما كانوا يعملونه"واملعىن على هذا 
أي سـاءهم   ،على باا من التصرف الزمة مبعىن قبح أو متعدية واملفعول حمذوف )ساء(كلمة 

ـ  "بئس"جارية جمرى  تالذي يعملونه أو عملهم، وإذا كان ول إىل فعـل بالضـم وميتنـع    حت
  .)845(تصرفها
    ]12التوبة [  �����m��¨��§��¦��¥lمجلة مصدرة بالواملسند ضمري املسند إليه ���-14

�m��w: وهو قوله تعاىل وتؤدي هذه اجلملة وظيفة سياقية كوا مبثابة التعليل ملا قبلها،  

£��¢���¡�����~��}��|��{��z��y����x¤��l  ]ــة  ]12 التوبـ
األميان اليت حلفوها على السلم، فغدروا، كما أن معىن ذلك أم استحقوه ألجل استخفافهم بو

                                                 
842   (C[!ا�� _a>. 8 /198 .  
843 . 115ص . ا��sG ا�#!��� �#6	ه	 و��6	ه	 )    
844   ( !�.  126/  10 .ا���!�! وا��6/  
845 . 57/  10. ح ا��#	<� رو)    
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فيه بيان للمسلمني كيال يشرعوا يف قتاهلم غري مطلعني على حكمة األمر بـه فيكـون ـرد    
  . )846(االمتثال ألمر اهللا 

�m��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã: إليه ضـمري واملسـند مجلـة شـرطية      املسند -15

��Ë��Ê��Él  ] 20الكهف[ .  
الدالة على التوكيد، وإن كان املسند هنا مجلة شرطية ومعلوم  )إنّ(صدرت اجلملة بـ  

  .أن الشرط أمر احتمايل وليس قطعيا، لكن حدوث الشرط سيكون حتما بأم سيفعلون ذلك
  ]51 آل عمران[ ��m��µ��´��³��²lإليه اسم واملسند اسم  املسند -16

شأا إذا وقعت مكسورة رد هنا واقعة موقع التعليل لألمر بالتقوى والطاعة ك )إنّ(و
  :كقول بشار  ،االهتمام

  )847(ذاك النجاح يف التبكري إنّ               بكرا صاحيب قبل اهلجري                       
  . )848(فهو لكونه رم حقيق بالتقوى" ريب وربكم :" ولذلك قال

د اعتربت هذه قف] 19 آل عمران[ ������ml��k���j��i��h l:  تعاىل قولهوكذلك  -
جلمل السابقة هلا ، ويف ضـوء  اجلملة بااجلملة مؤكدة وذلك انطالقا من داللتها وعالقة هذه 

مث يشرح لنا فائـدة هـذا   . مجلة مستأنفة مؤكدة للجملة األوىلذلك حللها الزخمشري فيعدها 
�m���W: له فائدة أن قو:  ؟ قلت ما فائدة هذا التوكيد: فإن قلت « : النوع من التوكيد فيقول 

��Z�����Y���Xl  ]18 آل عمران[ توحيد، وقوله :�m_��^ l� ]تعديل، ] 18 آل عمران
فقد آذن أن اإلسالم هو العدل والتوحيد،  �ml��k���j��i��h l:  فإذا أردفه قوله

وفيه أن من ذهب إىل تشبيه أو .  وهو الدين عند اهللا، وما عداه فليس عنده يف شيء من الدين
ليه كإجازة الرؤية أو ذهب إىل اجلرب الذي هو حمض اجلور، مل يكن على ديـن اهللا  ما يؤدي إ

بن عباس ، والكسائي ، وحممد وقد قرأ ا . )849( » الم، وهذا بني جلي كما ترىالذي هو اإلس
بالفتح ، فأما قراءة اجلمهور فعلى االستئناف ، وهي مؤكدة للجملة  "أنّ "بن عيسى األصبهاين 

  .)850(األوىل 
                                                 
846   ( !�. 130/ 10. ا���!�! وا��6/  
847 . 243 ص. دQ`8 ا7�2	ز )   
848 (  !�. 254/ 3. ا���!�! وا��6/  
849 . 166/  1 .ا���	ف )    
850 . �Sac. 2  /407! ا���! ا����9 )    
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جاءت وفق هذه الصور يف النص القرآين مما يعكس سعة استعماهلا قد ) إن(وإذا كانت   
ستئناف حكم جديد األمر الذي جيعلها أداة ربط وتعليق بـني  ال يف اجلملة اليت غالبا ما تكون

، كما نالحظ الدور الوظيفي الذي قامت بـه بعـد   اجلمل وهو دور تؤديه مع كوا للتوكيد
  . داء معىن التعليلاجلمل ومتثل يف أ

   :أنّ  -
  املسند +املسند إليه +أنّ   +الباء 

- �m��j��i��h���g��������f��e��dl  ] 146األعراف[ .   
الدالة على املصدرية والتوكيد؛ لتحقيق هذا التسبب وتأكيده، ألنه حمل ) أنّ(واجتلبت 

راسخ فيهم ، فكان رسوخ وجعل املسند فعالً ماضياً، إلفادة أن وصف التكذيب قدمي  .رابةغ
ذلك فيهم سبباً يف أن خلق الطبع واخلتم على قلوم فال يشعرون بنقائصهم ، وال يصـلحون  

  .)851(أنفسهم ، فال يزالون متكربين معرضني غاوين
-  �mL��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A l  ] ــرة البق
25 [.  

ا كانت مفردة فـاملراد اجلـنس ،   وقد جاء يف القرآن ذكر اجلنة مفردة وجمموعة، فإذ
والالم يف هلم لالختصاص، وتقدمي اخلرب هنا آكد من تقدمي املخرب عنه لقرب عود الضمري على 

 �m��P��O��Nlالذين آمنوا، فهو أسر للسامع، والشائع أنه إذا كان االسم نكرة تعني تقدميه 

الردة حتبطه ، وذلك مفهوم من غري  ومل يذكر يف اآلية املوافاة على اإلميان فإن ] 41 الشعراء[ 
  .)852(هذه اآلية 

   :الالم  -
  املسند +املسند إليه   +الالم 

ورغم اختالف  ،وتقترن هذه الالم باملسند إليه أو املسند على اختالف صورمها الصرفية  
تسمياا عند النحاة حبسب خصوصية استعماهلا ، إال الوظيفة اليت تؤديهـا يف مجيـع هـذه    

ماالت هي التوكيد وهي الم االبتداء والالم املوطئة للقسم، والم جواب القسم والـالم  االستع
الواقعة يف جواب الشرط االمتناعي، وسنورد أمثلة منها لبيان ما تؤديه سـياقيا  املزحلقة، والالم 

  .يف اخلطاب من خالل النص القرآين 
                                                 
851   ( !�.  107 – 106/  9 .ا���!�! وا��6/  
852 . �Sac. 1  /112! ا���! ا����9 )    



 255 

�mv�����{��z��y����x��w: كقولـه تعـاىل  : صفة تفضيل املسند إليه اسم واملسند -1

|�l  ]221  البقرة[و قوله تعاىل� :��m¾��½���¼�l   ]45 العنكبوت[  
��m��m��l��k��j��i��h��on��l :صفة تفضـيل   واملسند ضمرياملسند إليه  -2

  .]13 احلشر[

مصدر من رهب املبين للمفعـولِ، فالرهبـةُ واقعـةٌ مـن املنـافقني ال مـن        ًةرهب  
ودخلت الالم اليت يسميها النحاة الم االبتداء وهي تسمية متعلقة مبوضـعها ال  ،)853(املخاطبني

  .بوظيفتها وإمنا يقولون عند الفائدة من جميئها يف الكالم إا للتوكيد

   :إمنا  -
  املسند  +املسند إليه  +إمنا      

  ]171 النساء[  �������mk�������j��i��h l:��كقوله تعاىل��:املسند إليه اسم واملسند اسم    -
نعت على سبيل التوكيد، وظاهر كالم مكي أنه نعت ال على سبيل التوكيد، فإنـه  " واحد"و

واحـد  : "وقي" إمنا اهللا منفرد يف إهليته: نعت تقديه" واحد"خربه، " إله"مبتدأ، و" واهللا: "قال
" اهللا" مـن  بـدالً " إله"وجيوز أن يكون ] 51النحل[ �m´�����³��²��± �lتأكيد مبرتلة 

  . "  إمنا املعبود واحد" : خربه، تقديره" واحد"و
  ] 19األنعام  [  ������m��g������f��e��d��cl:����������������املسند فعل����وضمري املسند إليه  -

مناسبة ملا قبلها من نفـي أن   ، )854(احلصر واملعىن أنه خمصوص بالوحدانية )إمنا(أفادت   
  ".قل"كدة هنا مقول القول مفعول به لفعل األمرواجلملة املؤ. يكون معه آهلة أخرى 

األعراف [   ��m��y���x��w����v���u���t��s��r����q��pl:املسند فعل واملسند إليه اسم �������������-
33 [.  

على ) إمنا(أخذت وظيفة مقول القول كمفعول به، ودخلت  )إمنا(واجلملة املصدرة بـ  
البالغيون قصرا إضافيا مفاده أن اهللا حرم الفواحش ومـا  مجلة فعلية مفيدة للقصر الذي يسميه 

ما حرم إال " : ذكر معها ال ما حرمتموه من الزينة والطيبات، فأفاد إبطال اعتقادهم، كأنه قال 

                                                 
853 . 297/ 6. �"/ن ا��ر ا�)   
854   ( !�. 170/  7. ا���!�! وا��6/  
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من الفواحش وما  وهو ما يستفاد منه حتليل ما زعموه حراما وحترمي ما استباحوه"...الفواحش 
  .)855(معها كما يقول الطاهر بن عاشور

وهو أمر معنوي جاء على صيغة وإن اتصفت باالختصار فهي مفيدة، وال ميكـن أن    
    .تؤدى إال ذه األداة الدالة على القصر 

  :املؤكدة املسند إليه  +الباء +)  كفى( املسند : الباء  -
�m�����J��I��H��G��F��El  ] 45النساء [  

يف تقوية اتصاف فاعله بوصف يـدل   مستعمل الذي يؤدي وظيفة املسند هنا "كفى"وفعل 
أجدر من يتصف بـذلك   "كفى"للفعل  املسند إليه، أي أن )وليا و نصريا ( عليه التمييز املذكور بعده

الوصف، وألجل الداللة على هذا غلب يف الكالم إدخال باء على فاعل فعل كفى، وهي باء زائـدة  
عرفة تفصيله، فيأتون باسم مييز نـوع تلـك   لتوكيد الكفاية، حبيث حيصل إام يشوق السامع إىل م

  .)856( النسبة ليتمكن املعىن يف ذهن السامع
 ملا قبلها، ويشرح لنا ابن عاشور دوره الداليل يف هذه اآلية، فـريى  تذييال وهذه اجلملة تعد

 نفوس املؤمنني بنصر اهللا، ألن اإلخبار عن اليهود بأم يريدون ضالل املسـلمني،  لطمأنة أنه جاء به
خمـتلفني  ، ولذلك جاء بتمييزين وأم أعداء للمسلمني، من شأنه أن يلقي الروع يف قلوب املسلمني

�mمناسبا لقولـه   �m��G��F��Elمناسبني ملا جاء يف هذه اآلية فكان قوله ) كفى(ملسند واحد  

��Ö��Õ��Ô��Ól ]أي إذ كانوا مضمرين لكم السوء فاهللا وليكم ويهـديكم  �،]44 النساء
�m��B��Aمناسـبا لقولـه   ���m���J��I��Hl أموركم شأن الويل مع مواله، وكان قوله ويتوىل

C l� ] 857( أي فاهللا ينصركم��، ] 45النساء(.  
  
   :من  -

  املفعول به +من املؤكدة  +املسند إليه   +املسند 
�: كقوله تعاىل   : املفعول به  +من +)ضمري متصل(املسند إليه  +الفعل -  ��m� �d��c��b����e

����g��fl  ] 7ق [  

                                                 
855   ( !�. 99/  8. ا���!�! وا��6/  
856   ( C[!ا�� _a> . 5 /73 .  
857   ( C[!ا�� _a>  .5 /72- 73 .  
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يف غري  )من(وزيادة . فيه مزيد للتوكيد  )من(يظهر أن حرف ��m �f����e��dl:قوله ف    
النفي نادرة ، أي أقل من زيادا يف النفي، ولكن زيادا يف اإلثبات واردة يف الكالم الفصيح، 

النور  [  �mÜ��Û��Ú��Ù��Ø��×�����Þ��Ýl: ، ومنه قوله تعاىل ولذلك أجاز بعض النحاة ذلك
 .يرتل من السماء جباالً فيها برد  : إن املعىن ]  43

ترتيلهم مرتلة من ينكر أن اهللا أنبت ما على األرض  )من(فاملقصود من التوكيد حبرف 
إخراج الناس من األرض، ولذلك جيء بالتوكيد يف هذه اآليـة   استحالةمن أنواع حني ادعوا 

  .)858(ركني ومل يؤت بالتوكيد يف آية سورة طه ألن الكالم فيها على املش
� : أداة نفي و إال - �

  املفعول به   +أداة حصر +املسند  +أداة نفي     
  ]171 النساء[  �������������mL��K��J��I���H��G �l:     إال  +فعل  + ال -

كون للمفعول  ، وفيه داللة احلصر الفعل على املفعول به، في)859( وهو ترتيهه عن الشريك والولد
الذي يعد فضلة كما يصطلح عليه النحاة على أساس أنه ليس أحد الطرفني األساسـيني   -به 

دور رئيسي جيعل حذفه مستحيال لتعلق صيغة النهي به ، إذ  –) أي املسند واملسند إليه( للجملة
  ".قولوا على اهللا احلق :" يشكل مع احلصر إثباتا كأنه أكد قوله 

�m��]��\��[��Z  :كما يف قوله تعاىل  :  )اسم (املسند  + )ضمري إشارة(ه مسند إلي +ما  -

a����`�����_��^l  ] 31يوسف[ إذ إن قوله ،:�m a����`�����_��^��]l  شبيه بالتوكيد من
  :  )860(وجهني

أحدمها ، أنه إذا كان ملَكا مل يكن بشرا ، فكان إثبات كونه ملكا حتقيقا وتوكيدا لنفـي       
  .راكونه بش

ما هذا بشرا ، وكان احلال حال تعظيم :  -يف العرف والعادة  -أما ثانيهما ، فأنه إذا قيل      
، "إنه ملَك  ":وتعجب من حماسن إنسان ما ، فُهم من ذلك أن الغرض من هذا الكالم أن يقال 

   .هوإذا كان هذا كذلك مل يكن ذكر ذلك اللفظ والتصريح به إال تأكيدا لألول وحتقيقا ل
  : ما  -

  مدخول حرف اإلضافة+ )املؤكدة(ما +حرف اإلضافة
                                                 
858   ( !�.289/  26 .ا���!�! وا��6/  
859 . 9/ 2 .ا���	ف )    

. 177-176ص . دQ`8 ا7�2	ز  ) 860  
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 ��mN��M��L���K��J��I l:  كقوله تعـاىل : مدخول حرف اإلضافة   + ما +الباء  -
  ] 159 آل عمران[

فربمحة " : فزيادة ما هنا لغاية بالغية، فهي تفيد االختصاص، وزيادة فائدة على قوهلم   
جيوز أن تكون الرمحة سببا للني وغريهـا رقـة، وال    )ما(اط ، ألن مع إسق"من اهللا لنت هلم 

إال واملراد أا سببه دون غريها، فقد أفادت اختصاصا مل يستفد قبل  )ما(يكادون يدخلوا مع 
  . )861(دخوهلا

  ] 11املنافقون [ �m�À¿��¾�����½��¼��»����º����¹��l :لن  -
 m ��¹����»����º��l «:  هذه اآلية يقول الزخمشري يف تفسري داللة لن على التوكيد يف

  . )862(»نفي للتأخري على وجه التأكيد الذي معناه منافاة املنفي احلكمة 
  ] 56 النساء [ ��m��`��_��~��}�����|��{��zl:سوف  -

بعدها، مث إن املسند فيها جاء مصدرا  الدالة على توكيد النسبة )إنّ(ـصدرت اجلملة ب  
بال والتوكيد، ألن اخلرب هنا حيتاج إىل مزيد تأكيد باحلصول فتصـلية  بأداة توكيد تفيد االستق

   .الكفار نارا وعيد وديد وهو أمر سيحدث ال حمالة 
  :ضمري الفصل  �-
- �m��ª��©��¨��§��¦��¥l ]35 البقرة [  

ليصـح العطـف     " اسـكن    " ملسـتكن يف  لضمري اتأكيد ل يف هذه اجلملة " أنت   " و
ـ ستعمال العربية عند عطف اسم على ضمري متصل مرفوع احملـل  وهو ا ،)863( عليه ال يكـادون  ف

 حـىت ال ير مدلول املعطـوف  يقصدون بذلك زيادة إيضاح املعطوف فتحصل فائدة تقرو يتركونه،
 ،املعطوف عليه أبرز منه يف الكالم، فليس الفصل مبثل هذا الضمري مقيدا تأكيدا للنسـبة  هيكون تابع

فال يكون مقتضى حال وال يعرف السامع أن املتكلم  ، الزم ال خرية للمتكلم فيه ألن اإلتيان بالضمري
  . )864( ولكنه ال خيلو من حصول تقرير معىن املضمر، مريد به تأكيدا

وقد جاء مثل هذا الضمري يف مواضع كثرية يف القرآن الكرمي، وقد حدد فيها ما يؤديه    
  .ومن أمثلتها أيضا من دور كعنصر لغوي مفيد للتوكيد والتقرير 

                                                 
861  (��\�#�G� ي�B6وا� ��� ا�B!ن ا�S	دس ا�2g!ي ا��!اث ا��?�	g> 5�X .  217ص .  
. 6/119. ا���	ف )   862  
863 . a>  .1 /63_ ا��"�ر)    
864   ( !�. 1/428 .ا���!�! وا��6/  
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-  �m��h��g��f��e���d��c��bl   ] 39الكهف[  
- �m��¯��®���¬����«��ªl  ] 32األنفال[  
  : زيادة الواو  -

  )مجلة( الصفة + الواو +املوصوف 
- �m����a��������`��_���^��]��\���[��Zl   ]4 احلجر [  

جاين زيد عليه  ": احلالكما يقال يف  وفائدة الواو هنا تأكيد لصوق الصفة باملوصوف
وهذه الواو )  865(، والداللة على أن اتصافه ا أمر ثابت مستقر"  جاءين وعليه ثوب" و" ثوب 

�] 4 الكهف[ ��������s��r��q: هي اليت آذنت بأنّ الذين قالوا  ، قالوه عن ثبـات  �
جميء الواو اليت وهذه الداللة تضمنها  )866(»علم وطمأنينة نفس، ومل يرمجوا بالظّن كما غريهم 

ما من أحد : " لتأكيد احلكم املطلوب إثباته، إذا كان يف حمل الرد واإلنكار حنو"  إال" تزاد بعد 
�m��M�����L��K��J��I��H :، واألصل أال يدخلها الواو كقوله تعـاىل  "إال وله طمع وحسد

Nl ]ا صورة احلال أدخلت عليها تأكيد ،] 208 الشعراءت صورا للصوق لكن ملا شا
  .)867(الصفة باملوصوف

  :أشكال التكرار -
� :تكرار الظرف  -1 �

-��m����u������t��s��r��q�������p��on���m��l��k��j��i��h��g��fl  
  ] 67 النحل[

: مبحذوف تقديره : ؟ قلت ��mi��h��g��f�lمب تعلق قوله : فإن قلت  
ذف لداللة نسقيكم قبله عليه، من عصريها وح: ، أي  "ونسقيكم من مثرات النخيل واألعناب"

أو يتعلق بتتخذون . بيان وكشف عن كنه اإلسقاء ���m l��k��j��i�l:وقوله 
  . )868( "زيد يف الدار فيها " :، ومنه من تكرير الظرف للتوكيد ، كقولك 

  :تكرار اخلالفة  -1

                                                 
865 . 203 - 128/  3. ا���	ف )   
866 . a>   .3/203_ ا��"�ر)    
867 . 922ص . ا���G	ت )    
868 . 154/  3 .ا���	ف )    
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-  m������ª������©��¨��§l   ] 36املؤمنون [ 
 "  اتهيمعناه  أي خالفةاسم فعل  "ه :" دعوهو من باب )869( ، وكُرر للتوكيد"ب ،

تكرار املسند ألن الوظيفة اليت تؤديها اخلالفة يف اجلملة هي أن تكون مسندا، ملا حتمله من داللة 
  .تناسب احلكم الذي ميثله املسند 

  :تكرار اجلملة  -3
  :تكرار اجلملة بدون العطف  -

  )مكررة(اجلملة نفسها  +مجلة غري فعلية مؤكدة 
- �m�������°����������¯��®�����¬����������ª���������©��¨��§l   ] 6 -5الشرح[  

لقد اختلف العلماء يف داللة هذا التكرار على التوكيد وذلك على اعتبار أن اجلملة 
الثانية هي عني األوىل، أو أا ليست توكيدا ألن يف اجلملة الثانية زيادة معىن وقد استدل 

إنّ لزيـد داراً إن لزيـد   " ي األول باالستعمال اللغوي ألن الظاهر أا مؤكدة على الرأ
  .]84 لزخرفا[�������m}�������|��{�������z��y��x��w��v l:ومن القرآن قوله تعاىل "ًدارا

لو كان العسر يف جحر لطلبه اليسـر  (( : ابن مسعود أما الرأي الثاين فدليله من قول  
مع أن اآلية يف قراءته ويف مصحفه مرة واحدة؛ )) ه لن يغلب عسر يسرينحىت يدخل عليه، إن

من التأكيد، وعلى أنه مل يستفد تكرر اليسر من تكرره، بل هو من غري ذلك  قيلفدل على ما 
  .كأن يكون فهِمه مما يف التنكري من التفخيم فتأوله بيسر الدارين

  الطـور [    �m����º���¹��¸l  : قولهر تكون اجلملة الثانية تكريراً لألوىل كما كرو
جاءين زيـد  "  : كما تكرر املفرد يف قولك،لتقرير معناها يف النفوس ومتكينها يف القلوب]  11
ومما يعضد القول بأـا تكـرار   .  )871(وإمنا كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء .)870(" زيد

وقد فسرت بنـت  . )872(احدة للتوكيد سقوطها من قراء ابن مسعود فقد جاءت اجلملة مرة و
بعد أن دللت على كون اجلملة الثانيـة   -الشاطئ هذا املعىن انطالقا من السياق العام للسورة 

                                                 
869 �	دل )   �Q ب	�Gا� !�Sac. 11  /491 .  
870 . 6/241. ا���	ف )    
871 � �	ه� : ت.  ���ب ا�
eو�/ �� �"��� ا�
��Q/ا�e	زن، )  G���� ا�S?م ����  .���G#ا� Oدار ا���  .

. 442/ 4 . 1995.  1ط.  ، ��6	ن ��!وت  
872 . 442/ 6 . ا���	ف)    
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بأنه جاء لتقوية اليقني النفسي وترسيخ ما من اهللا به على عبده من شـرح صـدره    -توكيدا 
  .)873(ووضع وزره ورفع ذكره

-m���D��C��B��AE���M��L���K��J��I��H��G��F�R��Q��P��O��Nl  
  ] 38البقرة [

فريى بعضـهم أن اهلبـوطني   ) قلنا اهبطوا( يناقش املفسرون املعىن انطالقا من تكرار   
خمتلفان، ألن األول متعلق بالعداوة والثاين متعلق بإتيان اهلدى، وهناك من رأى أنه رد التأكيد 

  .)874("قم قم " بالتكرار حنو قولنا
- �m����Ù��Ø����Ö��Õ��Ô��Û��Ú��ÝÜã��â��á��à��ß��Þ�����ç���æ��Ôl 

  ] 110 – 109 – 108الشعراء [
وهـو  ] 106 الشعراء[  �m�����Í��Ìl: تأكيد لقوله  �m����Ö��Õ��Ôl: وقوله 

لزيادة التأكيد فيكون  m����ç���æ��ål: وكرر مجلة . اعتراض بني اجلملتني املتعاطفتني 
مث أعاد ما تقتضيه مجلة االسـتفتاح، مث   ،مث علل ذلك ،قد افتتح دعوته بالنهي عن ترك التقوى

: ، مث أعاد مجلة الدعوة يف آخر كالمه إذ قـال  �m��ÝÜ��Û��Ú����Ù��Øl: ل ذلك بقوله علّ
m����ç���æ��ål  و التأكيد أيضا لتوقع اإلنكار مرة ثانية مبرتلة النتيجة للدعوة ولتعليلها،

  .)875(منهم 
- �m�G��F��E������D��C��B��A�������P��O��N��M��L��K���J��I��H

�����S��R��Ql  ] 119النحل [. 

على سبيل التأكيد، ليـبني أن   -كما يقول الفخر الرازي - ��m C��B�lإعادة و  
وقيل جيء بـه لزيـادة    .)876(اهللا غفور رحيم لذلك السوء الذي صدر عنهم بسبب اجلهالة 

خرب إن بامسها لبعد مـا   ويتصلكيد والالم ، االهتمام باخلرب على االهتمام احلاصل حبرف التو
  .)877(بينهما 

                                                 
873   (�X!ا� ��� ��`	�  ،R��&ن ا�U�$�� ���� ا��#:
 . 1977.  5ط. ا�B	ه!ة .دار ا��#	رف .  ا�

. 71ص  
874 . 197 – 196/ 1. ا��ر ا��"/ن )    
875   ( !�. 159 / 19 .ا���!�! وا��6/  
876 . 331/  10 .ا���Sa! ا����! )    
877   ( !�. 314/  14. ا���!�! وا��6/  
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- �m��g��f���e��d��c��b��a��`��_��^��]���\�����[��Z��Y��X

hi������l��k��jl   ]188  آل عمران [  
إن الفعـل  : وقال مكِّي . الفعلُ الثاين تأكيد لألولواتفق العلماء يف هذه اآلية على أن 

وكأنه يريد أنه يف حكم املكرر، فهو  ،)878( لفاء زائدة فلم متنع من ذلكوا الثاين بدلٌ من األولِ
الثاين معاد علـى  إن الفعل ، وهو ما صرح به بعضهم والذي بالقول يرجع إىل معىن التأكيد 

 879(طريق البدل ، مشوباً مبعىن التأكيد(. 
  :تكرار اجلملة حبرف العطف 

  )مكررة (سها اجلملة نف +حرف عطف  +مجلة فعلية مؤكدة   
- �mi��h�g��f��d���c��bl  ] !�	4 -3ا��� .[  
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- �m��N��M��L�����K��Jl   ]5 - 3 الكافرون[.  
عطف اجلملة على اجلملة ]  3الكافرون [  �m����N��M��L�����K��Jlعطف على 

ملناسبة نفي أو يعبدوا اهللا فأردف بنفي أن يعبد هو آهلتهم ، وعطفُه بالواو صارف عن أن يكون 
 املقصود به تأكيد�mH��G��F��E��l  ]فجاء به على طريقـة  ] 2 الكافرون :�m�����K��J

����N��M��Ll  للداللة على الثبات، وبكَون اخلرب اسم فاعـل داالً علـى   .  االمسيةباجلملة
 �m��H��G��F��El:زمان احلال، فلما نفَى عن نفسه أن يعبد يف املستقبل ما يعبدونه بقوله

الفحوى على نفي أن يعبد آهلتهم يف احلال ، مبا هو كما تقدم آنفاً، صرح هنا مبا تقتضيه داللة 

                                                 
878   ( ،�S�Bا� � ���� ا�S/اس : ت.  �G&/ إ��اب ا�$�Uن���<	��� وا�6�! . 	�bG� ��	ا��� .y��د- 

. 161 -160ص  . 2000.  2ط. ��!وت   
879 �	دل )   �Q ب	�Gا� !�Sac. 4  /477 .  
880 .  �Sac .4 /465! ا�e	زن)    
881 �	دل )   �Q ب	�Gا� !�Sac. 16  /183 .  
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صريح الداللة على ذلك ألن املقام يقتضي مزيد البيان ، فاقتضى االعتماد على داللة املنطـوق  
. إطناباً يف الكالم ، لتأييسهم مما راودوه عليه وملقابلة كالمهم املردود مبثله يف إفـادة الثبـات   

، ألن موقعها أا تبعاً ملدلول اجلملة ال ملوقعها ابق وتأكيده ، وحصل من ذلك تقرير املعىن الس
�m��G��F��E: وليسـت توكيـداً جلملـة     �m����N��M��L�����K��Jl: عطف على مجلة 

��Hl   مبرادفها ألن التوكيد للفظ باملرادف ال يعرف إال يف املفردات وألن وجود الـواو
واو حىت يكون الـواو يف هـذه    �m�E���H��G��Fl: يعين أا معطوفة إذ ليس يف مجلة 

وال جيوز الفصل بني اجلملتني بالواو ألن الواو ال يفصل ا بني اجلملتني يف  .اجلملة مؤكداً هلا
وزاد ). ثُـم  ( مقتصراً على »  التسهيل «كما يف ) مث ( ـواألجود الفصل ب. التوكيد اللفظي 

والفاء رد التدرج يف االرتقاء ) مث ( وقد تكون « :الرضي الفَاء ومل يأت له بشاهد ولكنه قال 
 ":وذلك إذا تكرر األول بلفظه حنو  ،وإن مل يكن املعطوف مترتباً يف الذكر على املعطوف عليه

  . )882( »" واللَّه مث واللَّه: "، وحنو "باهللا ، فاهللا 
ا مبا فيهـا مـن واو   لفظياً لنظريا السابقة بتمامهوهناك من عد اجلملة الثانية توكيدا 

معترضة بني  ] 4الكافرون[ �m��T��S��R��Q��Pl: العطف يف نظريا السابقة وتكون مجلة 
�m��Jنفي للحال واملستقبل، وقوله تعـاىل  ) ال أعبد ما تعبدون(فقوله  .)883(التأكيد واملؤكد 

����N��M��L�����Kl  مقابله، أي ال تفعلون ذلك وقوله�m��T��S��R��Q��Pl  مل يكن أي
فكأنـه   m���T��Slمين ذلك قط قبل نزول الوحي، وهلذا أتى يف عبادم بلفظ املاضي فقال 

، وعلى هذا فليس بتكـرار ألن   �m����N��M��L�����K��Jlما عبدمت وقوله  قال مل أعبد قط
  . )884(اآليات استوفت أقسام النفي ماضيا وحاال ومستقبال

  : لنفس املعىن  مجلة فيها إمجال +مجلة فيها تفصيل  -
– m��k��j���i��h��g��f�p��o��n��m��l l�] ــراف األعـ

142 .[�����������������  

                                                 
882   ( !�. 583  -  582/  30 .ا���!�! وا��6/  
883   (C[!ا�� _a> . 30  /583- 584 .  
884 . دار الكتب العلمية، بريوت . حممد حامد الفقي : وي، تحممد أويس الند: مجع  . التفسري القيمابن قيم اجلوزية، )  

. 527ص . 2002. 2ط  
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مستعمل يف معىن النماء والتفوق فكـان  ��m�n��m��l�l: والتمام الذي يف قوله     
��m: كقوله تعاىل،ميقاتاً أكمل وأفضل �e�����d��c��bl ] قولهو]154األنعام :�m���o

��q��pl  ] إشارة إىل أن زيادة العشر كانت حلكمة عظيمة تكـون مـدة   ]  3املائدة
الثالثني بدوا غري بالغة أقصى الكمال ، وأن اهللا قدر املناجاة أربعني ليلة ، ولكنه أبرز األمـر  

   .)885(ملوسى مفرقاً وتيسرياً عليه ، ليكون إقبالُه على إمتام األربعني باشتياق وقوة 
� �m�p��o��n��m��l l مل تكن ساعات وباجلملـة   "العشر " أن قيل ليبني

ثالثني وعشرة أربعون، لئال يتوهم  قد علم أنرغم أنه  ذكرهوالفائدة يف .)886(فتأكيد وإيضاح 
  .)887(أن املراد أمتمنا الثالثني بعشر منها، فبني أن العشر سوى الثالثني 

املعـىن  وميكن أن نلخص ما ذهب إليه العلماء يف هذا التركيب من حتليـل يف ضـوء     
 :)888( يف اجتاهني m�p��o��n��m��l l: قوله املستفاد سياقيا من 

 .فُهِم أنها أربعون ليلةً  m�k��j�l: ألنَّ قوله قبل ذلك  أنها للتأكيد : األول -

  . أو غري ذلك، وهو بعيد الحتمالِ أن يتوهم متوهم بعشر ساعات هي للتأسيس: الثاين  -
– �m�Ø��×��Ö��Õ�ã��â��á��àß�Þ���Ý��Ü��Û���Ú��Ùl� ] 196لبقرة ا [  
ويف وجه احلاجة إىل الفذلكة يف اآلية وجوه، فقيل هو جمرد توكيد كما تقول كتبـت      

شبهها ولذلك  ،بيدي يعين أنه جاء على أسلوب عريب وال يفيد إالّ تقرير احلكم يف الذهن مرتني
لم مجلة كما علم تفصيال ليحاط به ومـن  فيع "علمان خري من علم :"ول العربالزخمشري بق

وذكـر   .أنه تأكيد لدفع توهم أن يكون بقي شيء مما جيب صومه. )889(جهتني فيتأكد العلم
قد يتوهم متوهم أن املراد التخيري بني صوم ثالثة أيام يف احلج أو سبعة أيام إذا رجع الزجاج أنه 

، وأن الواو لإلباحة أي ����mâ��á�l: وله إىل بلده بدالً من الثالثة أزيل ذلك جبلية املراد بق
  . )890( للتخيري الذي جيوز معه اجلمع وال يتعني

                                                 
885   ( !�. 87/  9 .ا���!�! وا��6/  
886 . 450/  2 .ا���!ر ا�/]�\ )    
887 . 275/  7 . ا�2	��XL C	م ا�B!�ن)    
888 �	دل )   �Q ب	�Gا� !�Sac. 7  /496 .  
889 . 118/ 1. ا���	ف )    
890   ( !�. 229 -228/  2 .ا���!�! وا��6/  
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البقرة [ ��mã��â��á l: كما نقول يف قوله " ذلك"بغري كلمة  ت الفذلكةجرو 
  �:قول الفرزدق  ،ال لفظ ذلك ومثله"تلك"إا فذلكة مع كون الواقع يف احملكي لفظ ] 196

  )891(وسادسة تميل إىل الشمام      ثالث واثنتان فتلك مخس                      
 ،"كتبت بيدي :"ويف وجه احلاجة إىل الفذلكة يف اآلية وجوه ، فقيل هو جمرد توكيد كما تقول

أي أنه جاء على أسلوب عريب وال يفيد إالّ  ،يعين أنه جاء على طريقة ما وقع يف شعر األعشى
ولذلك قال صاحب الكشاف ملا ذكر مثله كقول العرب علمان  ،تقرير احلكم يف الذهن مرتني

 .)892(وعن املربد أنه تأكيد لدفع توهم أن يكون بقي شيء مما جيب صـومه   . خري من علم 
وقوهلم بتقرير احلكم يف الذهن وإن مل يكن يف مستوى اإلتيان بفكرة جديدة فإنه توجيه للمعىن 

ؤكد عليه يف هذه الدراسة ملا له من أثر يف استجالء وهو أمر نعند السامع لتحديد قصد اآلية، 
مستويات اإلبالغ، وذلك من ناحية حتديد القصد ومنع تشتت فكـر السـامع مـع كثـرة     
االحتماالت اليت تأيت يف تراكيب معينة ، وهي اليت تدفع باملتكلم إىل استخدام صور ال تـأيت  

  .ذاا وظيفة توكيدية خمصصة للحكم  بفكرة جديدة وإمنا توكيدا ملا فهم سابقا، وهي يف حد
  :زيادة مجلة قسم 

- �m��Á��À��¿��¾��½l  ]85 يوسف   [  
" تاللَّـه " يف القسم قولهلجواب القسم وظيفة  m���Á��À��¿lتؤدي مجلة 

 أ"  :  ، أي"ال"وهو على حذففْتذْفها أنه لو كان مثبتاً القترن بالمِ االبتداء  "ال تويدلُّ على ح
انطالقـا مـن    –كما يرى بعض النحاة  إحدامها بأو ، على أحد الوجهني التوكيد معاً  ونون

فإن  ،وهو من التورية" ال أحبك  " تريد" واللَّه أحبك: "وتقول  -استقراء مواضع استخدامها 
ال ذاكـراً  ال تز" : هنا مبعىن ال تزال أي" تفْتأ"و .  كثرياً من الناسِ مبادر ذهنه إىل إثبات احملبة

  .)893("له
 -وأدت مجلة القسم املؤكدة وظيفة املفعول به كمقول للقول الصادر من إخوة يوسف

  .فاحتوت قسما فقط دون تأكيد جلوابه  -عليه السالم
�   ) : اعتراضية( زيادة مجلة -�

                                                 
891   ( 	~� �v_    و>	د>� 8��c إ�5 ا�gS	م : و�!وى أg3 ن	ث وا��6?� . !R>ا : �3 8"aا�� P2#ا��

. 310/ 7. �/اه� ا��sG ا�#!���   
892   ( !�.  229/ 2. ا���!�! وا��6/  
893 . 209/ 4 .ا��ر ا��"/ن )    
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  مجلة جواب الشرط + مجلة اعتراضية +مجلة الشرط 
  
-�������������m��Ð���Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñl ] البقرة 

24 [  
m�Í��Ì�l وفيها من تأكيد املعىن ما ال خيفى، ألنه ملا قال  ،مجلة اعتراض�m��Ê��É

�Ël  وكان معناه نفي يف املستقبل خمرجاً ذلك خمرج املمكن، أخرب أن ذلك ال يقع، وهو ،
  .)894(إخبار صدق، فكان يف ذلك تأكيد أم ال يعارضونه

من مجلة احلال ، ألن مجلة احلال ال تدخل  االعتراضمميز جلملة  )لن(ـبواقتران الفعل 
وإن كانتـا أخـتني يف نفـي    ،  )ال( يف هذه اجلملة دون )لن(ـ، وكان النفي ب )لن(عليها 

، فإن أنكر عليـك  "ال أقيم غداً "  :، ألن يف لن توكيداً وتشديداً ، تقول لصاحبك املستقبل
   . )895("إنين مقيم "، و "أنا مقيم : " تفعل يف  ، كما"لن أقيم غدا  " :قلت 

  ) :استئنافية( كيدوزيادة مجلة للت -
- m�����f�����e��d��c��b��a��`��_���~��}��|��{l 

  .]55غافر [
لالهتمام باخلرب وهي يف  )إنّ (و . تعليل لألمر بالصرب ����m _���~��}��|�lومجلةُ 

ويفاد بأن التأكيد الذي هو  "فوعد اهللا حق" : فكأنه قيل مثل هذا املقام تغين غناء فاء التعليل 
. ها من اآلياتووعد اهللا هو وعد رسوله بالنصر يف اآلية السابقة ويف غري  .لالهتمام والتحقيق 

وما عرض من اهلزمية يوم أُحد كان امتحاناً وتنبيهاً علـى  . النصر فإنه واقع تستبطئال "واملعىن 
ى وصية الرسول أن ال يربحوا مـن مكـام مث كانـت العاقبـة     سوء مغبة عدم احلفاظ عل

  .)896(للمؤمنني
 -��m��C��AH��GF���E��D l� ]  2-1البقرة[  

، فهو لذلك  ��m��D��Cl:بيان وتوكيد و حتقيق لقوله ) ال ريب فيه : ( فقوله           
ان يف األمساء ما وذلك أنه كما ك ،)897(" هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب" : مبرتلة أن تقول 

                                                 
. �Sac  .1 /107! ا���! ا����9)  894  
. a>  .1 /107_ ا��"�ر)   895  
896   ( !�. 170/  24 .ا���!�! وا��6/  

.175-174ص . دQ`8 ا7�2	ز )  897  
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تغنيه صلة معناه باالسم قبله عن واصل يصله ورابط يربطه كالصفة اليت ال حتتاج يف اتصـاهلا  
مبوصوفها إىل ما يصلها به ، وكالتأكيد الذي ال حيتـاج أيضا إىل رابط يربطـه باملؤكَّد ، فإن 

عطف يربطها ، من اجلمل كذلك ما تتصل مبا قبلها من ذات نفسها مستغنية بذلك عن حرف 
وهي اجلمل اليت تكون مؤكدة لسابقتها ومبينة هلا ، حبيث إذا حصلت مل تكن شيئا غريهـا ،  

وهو ما حلل عبد القاهر يف ضوئه داللة  .والتأكيد غري املؤكَّد كما مل تكن الصفة غري املوصوف
   .  �H��GF���E�lقوله mالتوكيد يف 

- �mJ��I��H��G l� ] كد ملا قبله ألنه عبارة عن املبايعة، قال يف استئناف مؤ ]10الفتح
أكده على طريقة التخييل فقال ] 10الفتح [  �m��F��E��Dl: الكشاف ملا قال سبحانه 

وإمنا املعـىن   ،نه سبحانه مرته عن اجلوارح وصفات األجسامأو ��mJ��I��H��G l: تعاىل 
قده مع اهللا تعاىل من غري تفاوت كع -صلى اهللا عليه وسلم  -تقرير أن عقد امليثاق مع الرسول 

  .)898(بينهما 
- m�����Ú��Ù��Ø������×l  ] 34لقمان[  

ذكر  �m��Á��À����¿��¾��½l: ملا خصص أوال علمه باألشياء املذكورة ، بقوله  
أن علمه غري خمتص ا ، بل هو عليم مطلقاً بكل شيء ، وليس علمه علماً بظـاهر األشـياء   

  .)899(إىل بواطن األشياء  فحسب ، بل خبري علمه واصل
ملة مستأنفة ابتدائية واقعة موقع النتيجة ملا تضمنه الكالم السابق من إبطال هذه اجل و 

لقمـان   [  �m��¶��µ��´��³��²±���°��¯�����®l: شبهة املشركني بقوله تعـاىل  
�m��Ë��Ê��É��Ì :واملعىن  أن اهللا عليم مبدى وعده خبري بأحوالكم مما مجعه قولـه  ،]33

Î��Í l�   ] ألن  ؛"خبري  "وصفة  "عليم  "صفة : ولذا مجع بني الصفتني  ]34لقمان
  .)900(الثانية أخص 

  :زيادة عنصرين مؤكدين .  1-2 -
   :الالم إنّ و 

  املسند +الالم+املسند إليه  +إن 

                                                 
898   ( �. 96/ 26 . روح ا��#	<  
899 . 143/  25 . ا���Sa! ا����!)   
900   ( !�. 199/  21 .ا���!�! وا��6/  
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  ] 47الذاريات [  m�Ä��Ã��Â���������Æ��Ål :قوله تعاىل 
اسم فاعل : واملُوسع  ،والواو اعتراضية  )وإنا ملوسعون( :وزيد تأكيده بالتذييل بقوله  
وتصاريفه جائية من السعة ، وهي امتـداد مسـاحة   . إذا كان ذا وسع ، أي قدرة  من أوسع

  .)901(املكان ضد الضيق 
لترتيل املخاطبني مرتلة من ينكر سعة قدرة اهللا تعـاىل ، إذ  ) إنّ(أكد اخلرب حبرف قد و 

  .)902(لوقات بعد بِالها أحالوا إعادة املخ
-  �m����Q��P��O��Nl  ] 34إبراهيم[  

تأكيد ملعىن االستفهام اإلنكاري املستعمل  �m����Q��P��O��Nlومجلة 
صنف منـه ، وهـو   ) اإلنسان(ـواملراد ب.يف حتقيق تبديل النعمة كُفراً ، فلذلك فصلت عنها 

شرك، وهو اسـتعمال كـثري يف   املتصف مبضمون اجلملة املؤكدة وتأكيدها، فاإلنسان هو امل
�m��H��G: اقتضامها كثرة النعم املفاد من قوله  "ار ظلوم كفّ"  وصيغتا املبالغة يف  .القرآن

L��K���J��I l� ] ـا إذ    ]34إبراهيم إذ مبقدار كثرة النعم يكثر كفـر الكـافرين ،
فال جيحدون نعم اهللا وال أعرضوا عن عبادة املنعم وعبدوا ما ال يغين عنهم شيئاً، فأما املؤمنون 

  .)903(يعبدون غريه
-������������m�����ï���î��í��ì��ë��ê��él ]165 األنعام[  

بالالم داللةً على سعة رمحته، ومل يؤكد سرعة العقاب بذلك هنا " لغفور"وأكَّد قوله  
[  ��mf��e��d��cg������j��i���hlوإن كان قد أكد ذلك يف سورة األعـراف 

ألن هناك املقام مقام ختويف وديد وبعد ذكر قصة املعتـدين يف السـبت    ،]167األعراف 
وغريه فناسب تأكيد العقاب هناك، وأتى بصفيت الغفران والرمحة، ومل يأت يف جانب العقـاب  

، فارتبط الشكل التوكيد الـذي  )904( إال بصفة واحدة داللة على حلمه وسعة مغفرته ورمحته
  .ملقامي وإن كانت اجلملة يف غري ذلك متشاة يف السورتني جاءت به اجلملة بالسياق ا

  �]143البقرة[ �m����j��i���h��g��fl :صفة فاعل  واملسند اسم املسند إليه  -

                                                 
901   (C[!ا�� _a> . 27  /16 .  
902   (C[!ا�� _a> . 27  /16 .  
903   (C[!ا�� _a> . 13  /237 .  
904 . 228 – 227/ 3.ا��ر ا��"/ن )    



 269 

  ]  13االنفطار [��������m�����}��|�����{��zl: حرف إضافة ومدخوله واملسند  اسم املسند إليه -
  ] 44 الزخرف[ ���m©��¨����§��¦ l: اسم واملسند ضمري متصل املسند إليه -
�m��Z��Y��X��W����V��U :قوله تعاىل  :املسند إليه ضمري متصل واملسند فعل  -

����_��^��]�������\��[l  ] 51غافر[.  
هنا يف سياق مجلة فعلية فعلها مضارع قدم فيها املسند إليه وهو ضـمري  ) إنّ(جاءت 

ملا فيه من استحضار حاالت النصر العجيبة اليت �����m�V�l:والتعبري باملضارع يف قوله متصل، 
وصف بعضها يف هذه السورة ووصف بعض آخر يف سور أخرى تقدم نزوهلا، وإال فإن نصـر  

صـلى اهللا عليـه    -قد مضى ونصر حممد  -صلى اهللا عليه وسلم -الرسل الذين سبقوا حممداً 
وجبعل املسند فعليـاً يف  ) إنَّ ( ـخلرب بوتأكيد ا. مترقّب غري حاصل حني نزول اآلية  -وسلم
وهم املشـركون   ،مراعى فيه حال املعرض م بأن اهللا ينصر رسله عليهم����m�V�l: قوله 

  .)905(ألم كانوا يكذبون بذلك 
   :السني  + إنّ -

  املسند + السني + املسند إليه +إن  
-��������m^��]��\ l�������� ]81يونس [  

بالكلية مبا يظهره على يدي من املعجزة فال يبقى له أثر أصالً أو سيظهر  أي سيمحقه    
زيادة يف إلقـاء الـروع يف   ) إنّ(وتأكيد اخلرب بـ.)906( بطالنه وفساده للناس والسني للتأكيد 

  .نفوسهم 
   :توكيد معنوي  + إنّ -

  املسند +كل +املسند إليه  +إنّ  
  
  . )907(  ] 154 آل عمران[  ��mb���a��`��d���cl :كقوله تعاىل  :كل + إنّ -

، وهو ما )908(األمر أي إن الشأن والغلبة احلقيقية حلزب اهللا تعاىل وأوليائه فينصر رسوله  
، لتوهم أنه "إن األمر هللا : "يستفاد من إسناد األمر بكليته هللا تعاىل اختصاصا ومتليكا، ولو قال 

                                                 
905   ( !�. 168/  24 .وا��6/�! ا���!  
906   ( �. 197/ 11 .روح ا��#	<  
907   ( !�. 137/ 4.ا���!�! وا��6/  
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ه شأن، فجاء بالصيغة التوكيدية املناسـبة  من باب إطالق العموم وال ينفي أن يكون لغريه مع
  .لنفي ذلك الوهم 

�m��b���a��`���_��^��]��\��[��Z��Y�����X��W��V��Ul  ] :الالم مع قـد    -
  .]59األعراف 
  : عنهم حنو قوله  وقلّ) قد(ينطقون ذه الالم إال مع العرب  ال يكاد و

  لَناموا فَما إن من حديث وال صال     حلفت هلا باهللا حلفة فاجر                         
ألن اجلملة القسمية ال تساق إال تأكيـدا للجملـة    كما جاء يف الكشاف إمنا ذلكو 

عنـد اسـتماع   ) قـد (فكانت مظنة ملعىن التوقع الذي هو معىن  املقسم عليها اليت هي جواا
  .)909(املخاطب كلمة القسم 

- �mJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A��KL���l  ]181آل عمران[   
ولكون إنكارهم القول مبرتلة إنكار السمع أكده تعاىل بالتأكيد القسمي، وفيه أيضاً من    

 وما عملت فيه )إنّ(، والعامل يف موضع )910(التشديد يف التهديد واملبالغة يف الوعيد ما ال خيفى
ورغـم أن   .)911( لكونه أقوى إعمال الفعل أوىلكان اعتبار  و، هي احملكية بهو " قالوا" الفعل

ـ  فقد صنفتها مع لقد ألن إن جاءت مرتبطة بأحد متعلقات الفعـل  ) إن(هذه اجلملة احتوت 
  . أي صفة للمفعول به وهي عالقة وظيفية بعيدة عن نواة اإلسناد هنا 

  :النون املؤكدة  +املسند  +الالم  -
  النون املؤكدة +) الفعل( املسند  +الالم

-�m��ª��©��¨����«l ]19 االنشقاق[  
، وغالبا ما تأيت هـذه  الالم للتوكيد وهي اليت يسميها النحاة الواقعة يف جواب القسم  

�� اجلملة جواب للقسـم النون مع أحد أدوات القسم خصوصا الالم كما يف هذه اآلية ، و هذه 
 – 16اق االنشق[ �m�������¦��¥��¤����¢��¡��������}���|��{l: �املتمثل يف قوله تعاىل

17 - 18 [.  
- �mM��L��K��J��I��H��G l�   ]87النساء  [ 

                                                                                                                                            
908   ( �. 95/ 4. روح ا��#	<  
909 . 112 – 111/ 2. ا���	ف )    
910   (�. 141 /  4 . روح ا��#	<  
911 . 248/ 1. ا����	ن 3� إ�!اب ا�B!�ن )    
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للقسم، تسمى عند النحاة باملوطئة ) الفعل املضارع (اليت دخلت على املسند هذه الالم 
الذي ال ريب فيه ] وهو يوم القيامة[أقسم بنفسه الكرمية ليجمعن عباده مليقات يوم معلوم قد ف

�m�u�������t��s���r��q��p����o��n��m��l :نه قوله ، وم)912( وال شك فيه عند عباده

l  ] وارتأينا يف هذه الدراسة مالحظة وظيفتها يف اجلملة وهـي التوكيـد، دون   ] 69مرمي ،
تقدير قسم حمذوف تطبيقا للمقولة اليت ختضع الدرس النحوي ملبدأ االقتصاد اللغـوي والـيت    

ألن معىن التوكيد ظاهر فيهـا وإن مل  "ج إىل تقديرما ال حيتاج إىل تقدير أوىل مما حيتا"مفادها 
  .نقدر القسم 

  
  نون التوكيد+ فعل + ما + أداة شرط

  :النون املؤكدة +املسند  +ما  +إن الشرطية  -
املزيـدة   )مـا (الشرطية املدغمة يف  )إن(فعل املضارع بعد المل يأت يف القرآن العظيم 

�m������u���t��s��r��q��p��o: كقوله هنا ،الثقيلةلتوكيد الشرط، إال مقترناً بنون التوكيد 
��w��vl  ]ــه تعــاىل ]  46يــونس [  �m��q��p��o��n��m��ll:  وقول

]  57األنفـال [  �m���g��f��e��d��c��bl :وقوله تعاىل أيضـا  ]  41الزخرف  
ولذلك زعـم بعـض    ] . 58األنفال[  �m������s��r��q��p������o��n��ml: وقوله

ية وجوب اقتران املضارع بالنون املذكورة يف احلال املذكورة ، واحلق أن عدم اقترانه علماء العرب
  :، كقول الشاعر ))913ا جائز

  فإن احلوادث أودى ا    فإما تريين ويل ملة                               
��m��Ö���Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î×��Ø��Ù: ومن أمثلته يف القرآن الكرمي قوله تعاىل   

��Þ����Ý��Ü��Û��Úl  ] 106يونس[  
يـونس   [  �m����Ì��Ë��Ê��Él :قوله تعاىل على ت هذه اجلملةعطففقد 

ورغم ذلك مل يوافقه الفعل املنهي  وق بالنهي مؤكدا بالنون،باليت جاء فيها الفعل املس]  105
التوكيد؛ لئال ومل يؤكد الفعل بنون « :عنه الذي عطف عليه، وقد فسر ذلك ابن عاشور بقوله 

                                                 
912   ( !R>آ@�! : ا ا�#:J ،R/ 1. 2001.  2ط. ��6	ن . ��!وت . دار ا���O ا�#���G.  � ا�$�Uن ا�"*
521 .  

913   ( ،�b�B6�نا�U�$��+ نU�$إ��1ح ا� ��ن �. 2/488 .دون ط. �	�P ا���O، ��!وت .  أ�fاء ا��  
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 يومئمينع وجودها من حذف حرف العلة بأن حذفه ختفيف وفصاحة ، وألن النهي ملا اقترن مبا 
 يـومئ  m ��Ø×��Ö���Õ��Ô��Ól: إىل التعليل كان فيه غنية عن تأكيده ألن املوصول يف قوله 

  .)914( »إىل وجه النهي عن دعائك ، إذ دعاء أمثاهلا ال يقصده العاقل
-  �mq������p����z���y��x��w��v���u��t��s��rl  ]23 اإلسراء [  

كما سبق وأن رأينـا يف أدوات  لتأكيدها  الزائدة )ما(الشرطية و )إن(إما مركبة من  
، ال مل يصح حلوقهـا  )نّإ(ولذا صح حلوق النون املؤكدة للفعل ولو أفردت . التوكيد بالزيادة 

  .)915( "إن تكرمن زيدا يكرمك ":تقول 
شرط مؤكدا فإن ذلك إلفادة معىن ال يكون يف الشرط اخلايل من التوكيد ومىت كان ال

وهو القانون الوظيفي الذي تسري وفقه اللغة يف استعماهلا، ونالحظ هنا أن املعـىن أن الشـرط   
  .سيكون فالبد من حدوث اجلواب 

   :إن  +أال  -
  املسند +املسند إليه +إن  +أال 

  ]55يونس [  �m�d������c����b���f��el : قوله تعاىل -
وافتتح هذا التذييل حبرف التنبيه، وأعيد فيه حرف التنبيه لالستيعاء لسماعه ، وللتنبيـه  

  )إنّ(حبرف  اجلملة أكدتو .على أنه كالم جامع هو حوصلة الغرض الذي مسعوا تفصيله آنفاً 
 قـدم خـرب   قد  و.  للرد على املشركني ألم ملا جعلوا هللا شركاء فقد جعلوها غري مملوكة هللا

وأكد .على امسها لالهتمام بامسه تعاىل وإلفادة القصر لرد اعتقادهم الشركة كما علمت  )إنَّ(
حبرف التوكيد بعد حرف التنبيه يف املوضعني لالهتمام به، ولرد إنكار منكري بعضه والذين هم 

  .)916(مبرتلة املنكرين بعضه اآلخر 
تنبيهاً للغافل، إذ كانوا مشغولني بالنظر إىل  لةهذه جلمكلمة تنبيه دخلت على  )أال(و

األسباب الظاهرة من نسبة أشياء إىل أا مملوكة ملن جعل له بعض تصرف فيها واسـتخالف،  
ئل، اليعين  لغفلتهم عن هذه الد ]55يونس [  �m����j����i���h��gl: ولذلك قال تعاىل 

أن يكون قادراً على إحيائه مرة ثانيـة،   مث أتبع ذلك بذكر قدرته على اإلحياء واإلماتة فيجب

                                                 
914   ( !�. 304/  11 .ا���!�! وا��6/  
915 . 175/ 3. ا���	ف )    
916   (!�. 199/  11.  ا���!  
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®�����¯���mومجلة .)917(فترون ما وعد به ] 56يونس [  �m����p��ol: ولذلك قال 
²±���°�l�  ] علة جلمليت �] 33لقمان�m~��}��|���{l اهللا  هو البعث، قـال  و وعد

£��¤��¥��¦��§���¨���©���»��¬��®��¯���m��²��±°: تعـــاىل

�µ��´��³l   ]  30 -29سبأ . [  
مراعاة ملنكري البعث، وإذ قد كانت شبهتهم يف إنكاره مشاهدة  )إنّ  (ـوأكد اخلرب ب

، فكان مما صدر عنـهم  ومل يرجع أحد ممن مات منهم  ،الناس ميوتون وخبلفهم أجيال آخرون
�]��\��[���^������_��`����m�e������d��c��b��a -كما جاء يف القرآن –أم قالوا بعدم البعث 

f l� ]  وقالوا ]  24اجلاثية :�m��[���Z��Y��X��W�����V��U�����T��Sl  ]  األنعـام
لقمان [�m��¶��µ��´��³l: فُرع على هذا التأكيد إبطال شبهتهم بقوله ] . 29
، أي ال تغرنكم حالة احلياة الدنيا بأن تتومهوا الباطل حقاً والضر نفعاً، فإسناد التغريـر   ]  33

ألن الدنيا ظرف الغرور أو شبهته، وفاعل التغرير حقيقة هم الذين  ؛نيا جماز عقليإىل احلياة الد
فذُكرت هنا وسيلة التغرير  ،فيشبهون عليهم إبطاء الشيء باستحالته ،يضلّوم باألقيسة الباطلة

  .)918(وشبهته مث ذكر بعده الفاعل احلقيقي للتغرير وهو الغرور
  :ونون التوكيد  احلصر -
¢��£��¤�������m: يف قولـه تعـاىل    :احلال +إال  +نون التوكيد  +) الفعل(املسند   +ال -

����¦��¥l  ] 132البقرة [   
وإال ولذلك هدتا كأداة واحـدة  ) أو ي(علمنا أن داللة احلصر تتحصل من أداة نفي

تصـاف  اال عن لكوما دلتا على معىن أسلويب واحد هو احلصر والتوكيد، واملعىن يف أنه ي
خبالف حال اإلسالم وقت املوت، واملفهوم من اآلية ظاهراً النهي عن املوت على خالف تلك 

وإمنا املقدور قيده فيعود النهي إليه كما مسعت ملـا أن   ،احلال ، وليس مبقصود ألنه غري مقدور
ل االمتناع عن االتصاف بتلك احلال يستتبع االمتناع عن املوت يف تلك احلال فأمـا أن يقـا  

استعمل اللفظ املوضوع لألول يف الثاين فيكون جمازاً ، أو يقال استعمل اللفظ يف معناه لينتقل 
  .)919(منه إىل ملزومه فيكون كناية

                                                 
917 . 170/  5.! ا�����Sac  9! ا���)    
918   ( !�. 195 – 194 /  21 .ا���!�! وا��6/  
919   (�. 390/  1 . روح ا��#	<  
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أكد بالنون الثقيلة، وحذفت الواو اللتقـاء   و) ال( واملسند هنا دخلت عليه أداة ي هي  
وذلك أن املقصـود منـه أمـرهم     ا،غبلي اإجيازواعتربه ابن عطية هذه اجلملة  .)920(الساكنني 

باإلسالم والدوام عليه، فأتى ذلك بلفظ موجز يقتضي املقصود ويتضمن وعظاً وتذكرياً باملوت 
، وذلك أن املرء يتحقق أنه ميوت وال يدري مىت؟ فإذا أمر بأمر ال يأتيه املوت إال وهو عليه ، 

بلفظ يزيد معىن الغضب والكراهية ، و فقد توجه من وقت األمر دائباً الزماً ، فجاء باملقصود 
m������¦��¥l  وهو أمر ال يتأتى كما نرى إال من خالل استعمال )921(يف موضع احلال ،

  .شكل من أشكال التوكيد وهو ما يسمى بأسلوب احلصر 
  :ضمري الفصل  +أنّ  -

  املسند +ضمري الفصل +املسند إليه  +أنّ 
  
- ��m�����ò��ñ��ð��ï����í��ì��ë��ê������E������D��C��B��Al ] 44-43النجم 
-45 .[  

وجند أن التوكيد مبا يسمى ضمري الفصل يف اآليتني األوىل والثانية أما اآلية الثالثة فبدون   
ضمري فصل ذلك أنه يظن أن الناس يضحكون ويبكون ، أي يسرون غريهم وحيزنوم ، فأكد 

حانه فاعلية يف شـؤون عبـاده حـىت    بذلك ليبطل أن يكون لغريه سب -سبحانه –اختصاصه 
اإلضحاك واإلبكاء وهي اقرب األفعال إىل أن تكون مظنة للشركة وجاء بالضمري أيضا يف قوله 

ألنه قد يظن أن اإلنسان مييت بالقتل أو حييي بالقوت، مث مل يأت بالضمري " هو أمات و أحيا"
ة مع اهللا يف فعلـه مث إن املعانـدين   يف اآلية اليت بعدها الن خلق اإلنسان مما ال تظن فيه الشرك

®���mواألرض  تأنفسهم مل يتشددوا يف إنكار خملوقيتهم هللا ألم يقولون يف خلق السماوا

��°����¯l  ] 922( ]9الزخرف(.  
  :الباء ومن  -

  مفعول به +من +املسند صفة فاعل +الباء +) ضمري(+املسند إليه +ما  
- ��m��t��s��r��q��p��ol  ] 102 البقرة [.   

                                                 
920 . 137/  2 . ا�2	��XL C	م ا�B!�ن)    
921 . 213/  1 .ا���!ر ا�/]�\ )    
922 R�� /7�#6� 5 ا�6"���( X7��g ا�
�اآ� ���� أ�/ �/>5 ، )  ��(J 5Vدرا(  . دار ا��~	�

 ��	�bG� .50ص.  1980. 2ط .  
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 �m��]��\��[��Zl ]:  قولـه  زائدة لتأكيد االستغراق كمـا يف  "من أحد  "يف  "من "و 
 .] 102 البقرة

يف املفعول به املعمـول   "من  "مبعىن واحد، واملعهود زيادة  "أحداً  "وجيوز أن يكون 
حرف النفي ما ضربت من أحد ، إال أنه محلت اجلملة االمسية الداخل عليها : لفعل منفي حنو 

، إال أنه عدل إىل هذه اجلملـة  وما يضرون من أحد: على الفعلية املنفية يف ذلك؛ ألن املعىن 
املصدرة باملبتدأ املخرب عه باسم الفاعل الدال على الثبوت ، واالستقرار املزيد فيه بـاء اجلـر   

  .)923( للتوكيد املراد الذي مل تفده اجلملة الفعلية 
  :مجلة اجلواب +سوف   +الفاء + مجلة الشرط +قد   -
-���m��_�����~����}��|��a`��g��������f��e��d��c��bhl  ] 5األنعام[  

، ففي مجلة الشرط يف هذه اجلملة الشرطية أداتان للتوكيد خمتصتان بالفعل تجاء لقد
وقد دلـت   ، فكان جزيء اجلملة الشرطية مؤكدين، )سوف(ويف اجلواب جاءت) قد(جاءت 

وكأن اجلواب متحقق ال حمالـة  ) سوف(واب الشرط كقرينة لفظية وارتبطت بـالفاء على ج
رغم أن الشرط يف تعريفه اللغوي يرتبط باالحتمال والتقييد ، على أن . مرتبطا بزمن االستقبال

وقوع اجلواب مرتبط بوقوع الشرط ، فجاءت هاتني األداتني لالنتقال به إىل مستوى التحقق، 
  . الوعيد سيتحقق أيضا وإن اختلف الزمن بينهما فتكذيبهم أمر واقع، و

  :زيادة ثالثة عناصر .  3 -1 -
   :الالم + إن  +القسم   -

  املسند +الالم+املسند إليه  +إنّ+املقسم به  +ال أقسم
  :ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل

- �m��^��]��\������[�����Y��X��W����U��T��S��Rl  ] 40-39 – 38احلاقة [.  
؛ " ال أَحتاج أَنْ أُقْسم على هذا" : نافيةٌ لفعلِ القسم، وكأنه قيليف هذه اآلية " ال"إنَّ 

 �m ��^��]��\������[l.مستغن عن القسمِ، ولو قيل به يف الواقعة لكان حسناً ألنه حق ظاهر

  .أي هي اجلملة اليت جيء بالقسم لتأكيدها وتقريرها .  هو جواب القسمِ
- �m¢��¡�����~�������§���¦��¥��¤���£l  ] 23الذاريات[  

                                                 
923 �	دل )   �Q ب	�Gا� !�Sac. 2  /9 .  
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مث  ،أكد ما أخربهم به من البعث وما خلق يف السماء من الرزق، وأقسم عليه بأنه حلق   
وما زائدة للتوكيد وأردفت بأن املفيدة للتأكيد أيضـا    . )مثل ما أنكم تنطقون: (أكده بقوله

  .)924(تقوية لتحقيق حقية ما يوعدون
�m��d��c  :قوله تعاىل :  )صفة(املسند +الالم ) +ضمري متصل+ (إنّ + مجلة القسم  -

�����q��p�����o��n��m��l�����k�������j��i��hg��f���el ]1املنافقون[  
m ��m: ولذا قـال اهللا  . أي قالوا ذلك نفاقاً وخوفاً، ومل يقولوه خالصاً من قلوم  

q��p�����o��nl   ـ وهلم حـق ألن  وإمنا شهد عليهم بالكذب مع أن ظـاهر ق
يف املواضع الثالثـة ،   )إنّ(بواطنهم تكذب ظواهرهم ألن األعمال بالنيات ، وإمنا كسر مهزة 

حسن  رأيوأليب حيان .ألا بعد فعل معلق بالالم، ولوال ذلك لفتحت ، ألا يف حمل املصدر 
به القسم ،  ىولذلك تلقى مبا يتلق. جيري جمرى اليمني  "نشهد": إن قوهلم  «: يف ذلك إذ قال 

قصد التوكيـد  ي )�m ��l�����kl «)925:وكذا فعل اليقني والعلم جيري جمرى القسم بقوله 
  . )926(والالم )إنّ(ـب

، مما يعين أا )مفعول به( واجلملة املصدرة بالقسم لتأكيدها أدت وظيفة مقول القول   
لى وجه الصدق، وإمنا قد صادرة عن املنافقني مما يعين أن معىن التوكيد يف القسم ليس دائما ع

  . يؤتى به تأكيدا للسامع مع كذب املتكلم ، فهو صيغة مؤثرة يف السامع 
  : النون املؤكدة +املسند +الالم  +القسم  - 
 - �m��Í��Ì��Ël  ] 57األنبياء[ 

من بني الفروق الوظيفية بني بعض األدوات اليت تؤدي معىن أسلوبيا واحدا، ما ميكن أن 
من الثابت أن يكون بينهما أدىن فإنه لباء والتاء كأداتني ألسلوب القسم، استعمال ا يفيالحظ 

أن الباء هـي  هذا األمر بينهما بالزخمشري  ويشرحفرق وإال ألستغين عن إحدامها باألخرى، 
التاء فيها زيادة معىن وهو التعجـب كأنـه   كما أن  ،األصل والتاء بدل من الواو املبدلة منها

   . )927(كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره  لى يده وتأتيه ألن ذلكتعجب من تسهل الكيد ع
-  �m����s��r���q��p��o��n��ml  ] 16األعراف [  

                                                 
924   ( !�. 356/ 26. ا���!�! وا��6/  
925   ( !�Sac 9271/  8. ا���! ا���� .  
926 . 320-319/  8 .أD/اء ا���	ن )    
927 . 64/  4 .���	ف ا)    
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فبسبب وقوعي يف الغي  "واملعىن الذي شرحه املفسرون انطالقا من هذا التركيب هو 
البـاء    إنو قد قيـل  ، )928( "ألجتهدن يف إغوائهم حىت يفسدوا بسبيب، كما فسدت بسببهم

، "  واهللا بزيد ألمـرنّ " : ال تقول فالم القسم ،  وهو ما ميتنع لوجود)929( )ألقعدنّ(ـب تتعلق
فبما أغويتين أقسم باهللا : تعلقت بفعل القسم احملذوف تقديره  ولذلك ذهب الزخمشري إىل أا

بإغوائـك  فأقسـم  : وجيوز أن تكون الباء للقسم ، أي . ألقعدنّ ، أي فبسبب إغوائك أقسم 
ألقعدن ، وإمنا أقسم باإلغواء؛ ألنه كان تكليفاً ، والتكليف من أحسن أفعـال اهللا ، لكونـه   

  .)930(تعريضاً لسعادة األبد ، فكان جديراً بأن يقسم به 
وهو "أغويتين"ومتيزت داللة القسم هنا بتقدير احملذوف حىت ال يكون املقسم به الفعل 

ا ال يقسم بالفعل وإمنا كانت هذه خاصية بيانية يف أسـلوب  أمر ممتنع فال يقسم بغري اهللا، كم
القرآن الكرمي الذي يتمتع مبرونة داللية تسمح بتعدد  التقدير مبا يتوافق واالستعمال الصـحيح  

  .ألساليبها وتراكيبها 
هذا، وميكننا رصد جمموعة من األمناط اخلاصة بالقسم، حسب البيان القرآين من ذلك 

واملقسم عليه وفقا للمراد مقاميا، كما ميكننا تتبع اتساق األدوات واألفعـال  تنوع املقسم به، 
الدالة عليه وما يضامها من أدوات لزيادة التوكيد وفقا حلال املتكلمني واخلـاطبني و طبيعـة   
اخلطاب، وكل ذلك سيدفعنا إىل توسع ال تسمح به طبيعة هذه الدراسة، وسنكتفي مبا قدمناه، 

  :ل األخرى فيما يلي ونورد بعض األشكا
- ��m��L���K��J��I��Hl  ]72 احلجر [.  

معترضة بني أجزاء القصة للعربة يف عدم جدوى املوعظة فيمن يكون يف القسمية ملة هذه اجل
عليها للقسم مبعىن أا تفيـد التوكيـد   والالم الداخلة .  قسم صيغة "عمرك" وكلمة .   سكرة هواه

ممـا   لعمرك"   : احللف كثري الدور على ألسنتهم وتقديره نقد حذف اخلرب هنا ذلك أو .)931(
  .)932("باللّه"  : يف قولك  الفعل كما حذفوا "أقسم به

- �m����µ��´��³��²��±������°���¯��®��¬l  ]65ء النسا [.   

                                                 
928 . a> . 2  /101_ ا��"�ر)    
929 . 417/ 1. ا����	ن 3� إ�!اب ا�B!�ن )    
930 . 101/  2 .ا���	ف)    
931   ( !�. 68/ 14. ا���!�! وا��6/  
932 . 136 /3.  ا���	ف)    
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جـواب القسـم   �����m��°���¯lمزيدة لتأكيد معىن القسم، و ) ال( و  معناه فوربك    
  .نفيا دون ارتباط بالالم أو نون التوكيد وقد جاء اجلواب م .)933(

- �m��¥����¤��£��¢��¡���~��}��|���{��zl  ] 99البقرة [.  
¡���m: وقولـه .القسم لداللة الالم عليـه  حذف،وموطئة لقسم حمذوف) قد(املقترنة بـالالم 

��¥����¤��£��¢l  عطف علىm�{��z�l��� ًمما يعين  )934(فهو جواب للقسم أيضا
  .على مجلتني لتأكيدمها الثانية منهما جاء بصيغة احلصر الدالة على التوكيد أيضا انصباب القسم

- �m�����������Ê����É��È�������Æ��Å��Ä�����Â��Á��À��������¾���½l   ]34- 33 – 32 املــدثر - 
35 [.  

أن تكون هلم ذكرى، ألم ال يتذكرون ، أو   -بعد أن جعلها ذكرى -إنكار  "كَالَّ "  
جواب القسم أو   ��m������������Ê����É��Èl:وقوله . ن ينكر أن تكون إحدى الكرب نذيراً ردع مل

  .)935(تعليل لكال ، والقسم معترض للتوكيد 
وإذا كان القسم شكال من األشكال اللغوية اليت يؤتى ا من أجل توكيد الكالم، فإن   

لتوكيد، إذ يعد هنا مجلة اعتراضية ملوضعه دورا يف االصطالح عليه رغم بقاء األصلية له وهي ا
�m���Èعلى إحدى الرأيني إذ يكون القسم معترضا بني كال ومجلة كوا اعترضت بني متالزمني

�����������Ê����Él  .  
- �mh��g��f��e��d��c���b��a��`��_ l�] 102 البقرة [ 

ا أن تـدخل  جيوز أن تكون الم القسم وهي الالم اليت من شأ )لقد علموا(والالم يف 
كثرياً استغناء لداللة  وحذف القسم وهو موضع حيذف فيه ،على جواب القسم لربطه بالقسم

  �.)936(ابجمال ينتظم جواب بدون  ذلك أنه ،اجلواب عليه داللة التزامية
علموا  ": مبعىنملن اشتراه  جيوز كوا الم قسم أيضاً تأكيداً للمعلوم : والالم يف قوله 

  .ابتداء وهي للتوكيد أيضا وجيوز كوا الم، "ق ملشتري السحر حتقيق أنه ال خال

                                                 
933 . a> . 1  /254_ ا��"�ر)    
934   ( !�. 624/  1 .ا���!�! وا��6/  
935 . 181/  6 .ا���	ف )    
936   (!�. 646/  1. ا���!�! وا��6/  
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وقد بولغ يف هذا التحذير باشتمال جمموع الشرط واجلزاء على عدة مؤكدات أومـأ   
  : الزخمشري وذكرها ابن عاشور مفصلة على النحو التايلإليها 

   .القَسم املدلول عليه بالالم  -
  .القسم تأكيداً والالم املوطئة للقسم ألا تزيد  -
  .وحرف التوكيد يف مجلة اجلزاء  -
  .والم االبتداء يف خربها  -
  .وامسية اجلملة  -
املقتضي أن أقل جزء من اتباع ) إنْ ( وجعل حرف الشرط احلرف الدال على الشك وهو  -

  .أهوائهم كافف يف الظُّلم 
  .دت ربطَ اجلزاء بالشرط واإلتيانُ بإِذَن الدالة على اجلزائية فإا أَكَّ -

وال خيفى أن كل ما يؤول إىل حتقيق الربط بني اجلزاء والشرط أو حتقيق سببه أو حتقيق 
حصول اجلزاء أو ويل بعض متعلقاته ، كل ذلك يؤكد املقصود من الغرض املسوق ألجلـه  

  .)937(الشرط 
- �m����r��q��p��on���m��l��k��jl ] 102 البقرة [ 

ون الم االبتداء، وهي الم تفيد تأكيد القسم ويكثر دخوهلا يف صدر الكالم جيوز أن تك
وهو اصطالح ينبين على رتبتها يف الكالم كما يظهر ، أما التوكيد الم االبتداء  إافلذلك قيل 

وليس فيه قسم فإن حذف لفظ القسم مشعر يف املقام اخلطـايب بـأن   فهو املعىن الوظيفي هلا، 
وحدها يف تأكيد اجلملـة   )إنّ(ذكر  هو الشأن مععلى مزيد التأكيد كما  املتكلم غري حريص

  .)938(االمسية أضعف تأكيداً من اجلمع بينها وبني الم االبتداء ألما أداتا تأكيد 
مما يؤكد عدم اختصاصها باألمساء، مما جيعلنا ) بئس(واملالحظ دخوهلا على خالفة الذم 

  .لى معىن القسم احملذوفع احيملوالذين  افق الكوفينيون
  :املسند  +ال  +ضمري الفصل  +املسند إليه+ إنّ -
  : إن وضمري الفصل والتعريف -
- �m������Û��Ú��Ù��Øl]37 البقرة [  

                                                 
937   (!�. 647 – 646/  1. ا���!�! وا��6/  
938   ( C[!ا�� _a>. 1  /646 – 647 .  
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" ضمري الفصل، قوي التأكيد بتأكيد آخر، وهو يف هذه اآليةللتأكيد ) إنّ(وملا دخلت 
على وزن فعيل،  ال ، والرحيمعلى وزن فع ابالتوبوبولغ أيضاً يف الصفتني بعده ، فجاء . "هو

وهذا كله ترغيب من اهللا تعاىل للعبد يف التوبة والرجوع . ومها من األمثلة اليت صيغت للمبالغة 
والتواب من أمسائه تعاىل ، وهـو  . يف عفوه تعاىل وإحسانه ملن تاب إليه  وإطماعإىل الطاعة ، 

يف كتاب اهللا معرفـاً   االسموقد ورد هذا .  اإلعانة عليها الكثري القبول لتوبة العبد ، أو الكثري
ومنكراً ، ووصف به تعاىل نفسه ، فدل ذلك على أنه مما استأثر به تعاىل، وفرق بني إطالقـه  

فتاب عليه ، وتوبوا إىل اهللا؟ : أال ترى . على اهللا تعاىل وعلى العبد ، وذلك الختالف صلتيهما 
ي العطف والتفضل عليه ، ومن العبد هي الرجوع إىل طاعته تعاىل، فالتوبة من اهللا على العبد ه

وأعقب الصفة األوىل بصفة الرمحة ، ألن قبول . أو خشية عقاب أو رفع درجات  لطلب ثواب
، وحلسن ختم الفاصـلة  "فتاب عليه" قوله التوبة سببه رمحة اهللا لعبده ، وتقدم التواب ملناسبة 

  . )939( "الرحيم  ": بقوله 
من مواضعها يف القرآن الكرمي ذه الصورة مع تغري الضمري بني الغيبـة واحلضـور،   و

 :اآليات التالية 

-  �m��s��r��q���p|��{��z��y��xw��v��u��t������l   ] 32البقرة [  
-���������m��G��F��E��D�����C��B��AM��L��KJ����I��H������O��Nl   ]

  .] 127البقرة 
-  �m_���^]��\��[��Z������b��a��`l  ] 128البقرة  .[  
���-������������m���n��m��l��k��j��i��h�����g��f��e��dq��po��

��t����s��rl  ] 129البقرة [.  
-�m��Æ��Å���Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½Ê��ÉÈ��Ç�����Ë����Ìl ]8 آل عمران [.  
-�m�~��}��|�����{��z��y������x��w��v��u��t��s��r��q����£��¢���¡��¤l  ] آل

  ].35 عمران
- �m����R��Q��P�����O��NM���L��K��J��IH��G��F��E��D��C��Bl  ]ــدة  املائـ

109 [.  
- �m����{��z��y����x��wv��u��t��s���r��q������p��o��nl  ]116 املائدة [.  

                                                 
939 . 167/  1 .���! ا�����Sac 9! ا)    
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- �m�������f��e�������d��c��b��al]  68 طه [.  
-�m�¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����~�����}��|��{����������«��ª����©l  ]35 ص [.  
- �m��N��ML��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A

����Q�����P��Ol ] 8 غافر [.  
-�m����}����|��{��������z��yl ]49 الدخان [.  
- �m�����Ù������Ø��×�����Ö��ÕÔ��Ó��Ò�����Ñ�����Ð��Ï����Î����Í��Ìl  ]5 املمتحنة [.  
  : املسند+ ال +ضمري الفصل   +)املؤكدة( ما +أداة الشرط  -
- �m����«��ª��©���¨��§l  ]115 األعراف [   

فيه ما يدلّ على رغبتهم يف أن يلقوا قبله من  �m ����«��ª��©���¨��§l: فقوهلم
تأكيد ضمريهم املتصل باملنفصل وتعريف اخلرب، أو تعريف اخلرب وإقحام الفصل، وقد سوغ هلم 

وثقة مبا كان بصـدده مـن التأييـد    . لشأم ، وقلة مباالة م  موسى ما تراغبوا فيه ازدراء
 ]116 األعراف[  �m��µ��´���³lالسماوي ، وأن املعجزة لن يغلبها سحر أبداً 

  .)940(أروها باحليل والشعوذة وخيلوا إليها ما احلقيقة خبالفه
 ينبئ كما يف التقدميكانت رغبتهم إال أن  ورغم ختيريهم له كما جاء يف اجلملة السابقة

السيوطي يرى عنه تغيريهم للنظر بتعريف اخلرب وتوسيط ضمري الفصل وتوكيد الضمري املستتر،و
الضمري املنفصل إما أن يكون فصالً أو تأكيداً وال ميكن اجلمع بينهما ألنه على األول ال حمل  أن

إعرايب شكلي ، وهو تفريق يقوم على أساس )941(وعلى الثاين له حمل كاملؤكد  له من اإلعراب
ألن معىن ال حمل له من اإلعراب أنه ليس يف حمل رفع أو نصب أو جر وهو أمر صناعي كمـا  
هو ظاهر، ولذلك ذكر التوكيد كفائدة تستشف مما يسمى بضمري الفصل من ضمن ثـالث  

  .، والذي قصده من عدم االجتماع الداللة على التوكيد الصناعي )942( فوائد له يف اجلملة

                                                 
940 . 126 - 125/  2 .ا���	ف )    
941 �G/م ا�B!�ن )    �. 640/ 2. اBc7	ن 3  
942 . a>  .2 /640_ ا��"�ر)     
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بأن التوكيد  ،الضمري فصالً وبني كونه توكيداً أن يكونبني لعلماء من فرق وهناك من ا
يرفع التجوز عن املسند إليه فيلزم التخصيص من تعريف اخلرب ، أي حنن نلقى البتة ال غرينـا،  

  .)943( والفصل خيصص اإللقاء م لتخصيص املسند إليه فيعرى عن التوكيد
   :سوف  +الالم  +ما  - 

  )يف جواب الشرط( املسند  +سوف+الالم +) فعل الشرط(املسند+ما +إذا 
- ��m����V��U���T��S��R��Q��P��Ol ] 66مرمي[  

لتوكيد، ولذا ساغ اقتراا حبرف االستقبال ، وهذا على القـول بأنـه إذا   لوالالم هنا 
دخلت املضارع خلصته للحال، وأما على القول بأا ال ختلصه فال حاجة إىل دعوى جتريـدها  

إذا ما مت لسوف تبعث  :"كأنه قيل له.)944(ً للتوكيد أيضا���m�S��R��Q�lيف  "ما"و ،لتوكيدل
فجاءت الالم يف اجلواب  ،قال ذلك منكرا، وقد  �m����V��U���T��S��R��Ql :فقال ،"حيا

فال تناسب  واإلجيابللتأكيد  ألاولو كان مبتدئا مل تدخل الالم  ،األولكما كانت يف القول 
  .)945(منكر للبعث  حاله، فهوحينئذ 

إنكار لتحقيق وقوع البعث ، فلذلك  �m����V��U���T��S��R��Qlواالستفهام يف   
، لى توكيد اجلملة الواقعة هي فيهاأيت باجلملة املسلّط عليها اإلنكار مقترنةً بالم االبتداء الدالة ع

حمذوف أي أُخرج  m�U lومتعلق .أي يقول ال يكون ما حققتموه من إحيائي يف املستقبل 
على املضارع املستقبل بصريح  m�����V��U���Tlوقد دخلت الم االبتداء يف قوله .من القرب 

وجود حرف االستقبال ، وذلك حجة لقول ابن مالك بأن الم االبتداء تدخل على املضـارع  
ف يف االخـتال  ويظهر أنه مع القرينة الصرحية ال ينبغي. املراد به االستقبال وال ختلصه للحال 

وليسـت الم االبتـداء   ،هنا بأنّ الالم مزيدة للتوكيد )ما(،وتأول عدم ختليصها املضارع للحال
)946(.  

   : صيغة استفعل + إمنا +إن  -
  )املسند إليه+املسند بصيغة استفعل +إمنا (املسند مجلة +إن  املسند إليه

                                                 
943   (�. 24/  9 .روح ا��#	<  
944 . a> . 16  /117_ ا��"�ر)    
945 . 131/  11 . ا�2	��XL C	م ا�B!�ن)    
946   ( !�. 145/ 16 .ا���!�! وا��6/  
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-m¢�����¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��v��ul ] آل
  .] 155نعمرا

فإن هناك داللة الصيغة ) إنما(واملسند بـ) إنّ(فضال على تأكيد كل من املسند إليه بـ
الذي جاء مبعىن أزهلم أي جعلهم زالني، والزلل مستعار  "استزهلم"على التوكيد وهي يف الفعل 

على معىن وال حيسن محلها " استبشر" و "استفاد" لفعل اخلطيئة، والسني والتاء فيه للتأكيد، مثل 
  .)947(الطلب ألن املقصود لومهم على وقوعهم يف املعصية، فهو زلل واقع

واملالحظ على هذا النمط من التوكيد الذي يعتمد على الزيادة، بثالثة عناصر أنه غالبا 
  .وضمري الفصل وتعريف اخلرب ) إنّ(أو توارد .  ما يكون من ضمنها القسم

  :  مؤكدة زيادة أربعة عناصر. 1-4 
  املسند + ال + ضمري الفصل + املسند إليه + إن + ال أ 

-  �m����s����r��q��p��o����n��ml  ] 12البقرة [.   
االستفتاح والتنبيه والتأكيـد   ":متثلت يف وجيء يف هذه اجلملة بضروبٍ من التأكيد 

الرد عليهم فيما  مبالغةً يفوذلك "وبالتعريف يف اخلرب الفصل بضمريِ بالتأكيدوباإلتيان  )نّإ(ـب
ألم أَخرجوا اجلواب مجلـةً امسيـة   ] 11البقرة [ m����k��j��il: ادعوه من قوهلم

مما  .)948( ليدلُّوا على ثبوت الوصف هلم فرد اهللا عليهم بأبلَغَ وآكد مما ادعوه) إمنا(ـمؤكَّدة ب
ا وذلك بتوافقها يف درجة القوة والشدة ميثل صورة ملطابفة الصورة الكالمية للمقام الذي يقابله

  .على تأكيد احلكم ليناسب حال السامعني 
: فأثبت هلم ضد ما ادعوه مقابالً هلم ذلك يف مجلة امسية مؤكدة بأنواع من التأكيد منها

ولذلك . وبايء م ، وبايء باأللف والالم اليت تفيد احلصر عند بعضهم  )نّإ(ـالتصدير ب
دم ذكر اللفظة يف قوله ال دخلت ملا تق )املفسدون(األلف والالم يف قوله  علماء أنأورد بعض ال

على ما جيـيء   اليت تفيد التنبيه )أال(ـواستفتحت اجلملة ب .، فكأنه ضرب من العهد تفسدوا
أن يكون تأكيداً ) هم(بعدها لتكون األمساع مصغية هلذا اإلخبار الذي جاء يف حقهم، وحيتمل 

ـ  )مإ(للضمري يف   وأن ،)أن(ـوإن كان فصالً، فعلى هذين الوجهني يكون املفسدون خرباً ل
  .)949(واجلملة خرب ألن ،يكون مبتدأ ويكون املفسدون خربه

                                                 
947   . a>C[  .4 /139 – 140_ ا��!)  
948 . 1/139. ا��ر ا��"/ن )    
949 . �Sac .1  /66! ا���! ا����9 )    
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  :تعريف املسند  وضمري الفصل  و الالمو  إنّ -
 -�����m©����¨��§�����¦l   ] 87هود [ .  

وبصـيغة   -وهي الم التوكيـد   - والم القسم )إنّ(اجلملة مؤكدة حبرف هذه وقد جاءت 
فيهـا   اليت احلليم، وصفتا فاشتملت على أربعة مؤكدات  m�©����¨��§lالقصر يف مجلة 
ألـا مسـبوقة   . )950(احلسن التدبري يف املال هو ذو احللم أي العقل، والرشيد وهو زيادة يف التهكم

ــاىل  ــه تع ��m��¡�����~��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t:بقول

¥¤��£��¢���l  ] وهو أمران متعلقان بالعقل وحسن التدبري فجاء بصفتني مناسبتني  ] 87هود
  .لذلك على سبيل التوكيد 

-���m����r��q��p��o���nl ] 16النمل[  
حبرف التوكيد والمه الذي هو يف األصل الم قسـم وبضـمري   هذه اآلية والتأكيد يف  

�m��p��o���n - . )951(ملستطاع من العبارةالفصل مقصود به تعظيم النعمة أداء للشكر عليها با

����r��ql  ] 16النمل [  
  :التوكيد بالتقدمي وأشكاله  - 2

لعل أهم وظيفة للعناصر اللغوية اليت يلجأ املتكلم إىل تقدميها هي ختصيصـها بـاحلكم     
وتأكيد حدوثه، ولذلك فإن أغلب املفسرين خيرجون اآليات اليت حدث فيها تقدمي عنصـر أو  

إىل التقدمي على أن فيها اهتمام ذا العنصر وعناية تصل حد تقويته بالعبارة كأن يف تقدميه أكثر 
   .زيادة لفظ دال على التوكيد 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أننا سنعتمد يف هذا الفصل على حتليل العناصـر وفـق منـهج      
عه إىل منهج معني، وظيفي، يعطي لكل تركيب معناه السياقي واملقامي الذي يتطلبه دون إخضا

عنـد  ) الفاعل( مينع تقدمي بعض العناصر كما هو الشأن مع تقدمي املسند إليه يف اجلملة الفعلية 
البصريني الذي يصري مبتدأ بعد تقدميه مما يهمل املعىن التخصيصي القائم على التقدمي الذي يفيده 

  .  يف هذه احلالة 
  :تقدمي املسند إليه .  1 -2
- �m��de����f�i��h��gl  ]62 األنبياء [.  

                                                 
950   (!�. 142/ 12.  وا��6/�! ا���!  
951 �! ا)  !���  !�. 238/ 19. وا��6/  
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حيلل الزخمشري هذه اآلية انطالقا من العالقة اإلسنادية اليت تقدم فيها الفاعل وفق مـا   
 الفعل الصادر عنه مل يكن إىل أن ينسب  -عليه السالم  –قصد إبراهيم  يقتضيه املقام، فريى أن

تعريضي يبلغ فيه غرضه مـن   وبإىل الصنم وإمنا قصد تقريره لنفسه هلا على ثباته هلا على أسل
كتاباً خبط رشيق وأنت  وقد كتبت -وهذا كما لو قال لك صاحبك  ،إلزامهم احلجة وتبكيتهم

وال يقدر إال علـى   أأنت كتبت هذا وصاحبك أمي ال حيسنه اخلط"    : -  شهري حبسن اخلط
ريـره لـك مـع    تق كان قصدك ذا اجلواب "بل كتبته أنت"   : فقلت له  !"   خرمشة فاسدة

إثباته استهزاء به وإثبات للقادر  ،وذلك أنال نفيه عنك وإثباته لألمي أو املخرمش ،االستهزاء به
كما يسـند   ألنه هو الذي تسبب الستهانته ا وحطمه هلا والفعل  كبريهمأسند الفعل إىلوقد 

مذهبهم كأنه قال  هإىل مباشرة يسند إىل احلامل عليه وجيوز أن يكون حكاية ملا يقود إىل جتويز
فإن من حق من يعبد ويدعى إهلاً أن يقدر على هذا وأشـد    . ما تنكرون أن يفعله كبريهم  : هلم
  . )952( منه
- �m ���f��e��d��c��b��a�����`��_��^��]��������\��[��Z��Y��X

lk��j��i���h��g��l ] 23 الزمر [.   
إحـدامها التوكيـد،   : ية داللتني لقد رأى الزخمشري يف تقدمي املسند إليه يف هذه اآل

 )953(عليه فيـه تفخـيم  ) لنز(وإيقاع اسم اهللا مبتدأ وبناء  «:  إذ يقولواألخرى التخصيص، 
، وأنه من عنـده  ،وتأكيد إلسناده إىل اهللا ،ورفع منه واستشهاد على حسنه ،ألحسن احلديث

) ه إىل اهللا وأنه من عنده وتأكيد إلسناد: ( ، فقوله )954(» وأن مثله ال جيوز أن يصدر إال عنه
مثله ال جيوز أن يصدر  وأنّ: ( ، وقوله فظ اجلاللة لتوكيد احلكم وتقريرهإثبات إلفادة تقدمي ل

؛ ومن مث فقد مجع الزخمشري يف حتليله للتقـدمي هنـا بـني    إثبات إلفادته التخصيص) إال عنه 
  .التوكيد والتخصيص : الفائدتني 

-  ��my��x����w��v �l ]14عام األن [  
ولعل ما تتميز به هذه اآلية عن سابقتها كون اإلسناد هنا جاء بصـورتني ، وذلـك     

حسب الفعل الذي جاء مثبتا، واملسند إليه مقدم، والفعل الثاين منفيا واملسند إليه مل يقدم،  إذ 
                                                 
952 . 65/ 4 . ا���	ف)    
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فقـد  رغم صحة استعماله، وذلك ألمر يرجع إىل املعىن املراد سياقيا، " وهو ال يطعم": مل يقل 
  .أكد على فاعل اإلطعام عناية به وتقوية له 

  �:تقدمي املسند . 2-2
- �m{���z��y��x��w��v l� ] 46مرمي [  

ألنه كان أهم عنده وهـو  مبتدأ  )أَنت (وخربا مقدما  )راغب(اختار الزخمشري كون 
عنده أعىن، وفيه ضرب من التعجب و اإلنكار لرغبته عن آهلته ما ينبغـي أن يرغـب عنـها    

، وهو أمر يستفاد منه أيضا معىن أسلويب خاص فيكون قد مجع بني معان عدة بأوجز )955(حدأ
عبارة، وذلك بتقدمي املسند على املسند إليه يف اجلملة غري الفعلية مما يستدعي معىن سياقيا يفيد 

  .إىل نفس الرغبة مع ضرب من التعجيبالذي دلت عليه اهلمزة توجيه اإلنكار 
ألنه قد عرف منه ما تكرر منه من  ،وجه االستفهام فهو خذالن فإن كان ذلك على 

وإن . وعظه وتنبيهه على الداللة وهو يفيد أنه راغب عن ذلك أشد رغبة فما فائدة هذا القول 
كان ذلك على سبيل التعجب فأي تعجب يف اإلعراض عن حجة ال فائدة فيها، وإمنا التعجب 

كما أنه يبطـل   -عليه السالم  -يل الذي ذكره إبراهيم كله من اإلقدام على عبادا فإن الدل
فهو يفيد التعجب من أن العاقل كيف يرضى بعبادا فكأن أباه قابـل ذلـك    ،جواز عبادا

وال شك أن هـذا   التعجب الظاهر املبين على الدليل بتعجب فاسد غري مبين على دليل وشبهة
ذه اآلية على أن أبا إبراهيم ينكر علـى  النظم يف ه فدلّ.)956( التعجب جدير بأن يتعجب منه

إبراهيم متكن الرغبة عن آهلتهم من نفسه، ويهتم بأمر الرغبة عن اآلهلة ألا موضـع عجـب   
)957(.  
�:تقدمي املفعول به .2-3 �
-���������m���Ä��Ã��Âl�� ] 47الذاريات [  

ة االشتغال لالهتمام به، مث بسلوك طريقالفعل الذي تعدى إليها  على )السماء (وتقدمي 
االشتغال يف قوة  ذلك أنمرة بنفسه ، ومرة بضمريه ، : زاده تقوية ليتعلق املفعول بفعله مرتني 

  .)958(تكرر اجلملة

                                                 
955 . a> . 4  /11_ ا��"�ر)    
956 . 207/ 21 . ا���Sa! ا����!)    
957   (  !�. 119/  16 .ا���!�! وا��6/  
958   (C[!ا�� _a> . 27 /16 .  
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- m�ÅÄ��Ã��Â���������Ç��Æl  ]ة!B57  ا�� [   
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  : تقدمي حرف اإلضافة ومدخوله . 4 -2
- �ma��`��_��~��}���������|��{ l�]  3الرعد[  

أكثـر   حلـل ، وـذا  �m�a��`��_��~ l ـب  �m�}���������|��{lوتتعلق 
جلعل ، فيكون هنا تقدمي للتخصيص والتأكيد واالهتمام جبميع تعلق شبه اجلملة بفعل ااملفسرين 
ه ال نكتة يف تقـدمي اجلـار   هذا التخريج الطاهر بن عاشور على اعتبار أن وقد رد. الثمرات 

وارور على عامله على ذلك التقدير، ألن مجيع املذكور حمل اهتمام فال خصوصية للثمـرات  
، ولعـل هـذا   )960(وجود أزواج وال كون الزوجني اثننيهنا ، وألن الثمرات ال يتحقق فيها 

التعليل األخري يف كالمه هو السبب املقامي لإلتيان بتقدمي حرف اإلضافة ومدخوله لقصد التنبيه 
  .أنه كما يكون يف مجيع املخلوقات الزوجني االثنني كذلك الثمرات 

- �m��±��°��¯��®��¬�²l   ]75 آل عمران [  
ما يف الدين ال يعترف بالعلم بأنه كاذب، و إذا مل يعترف بأنـه  وذاك أن الكاذب السي

، وانصب القول إنكارا أن يكون )961(كاذب كان أبعد من ذلك أن يعترف بالعلم بأنه كاذب 
على اهللا مث بني املفعول به الذي تعدى إليه فعل القول فبني أن االهتمام حبرف اإلضافة ومدخوله 

  ".على اهللا" 
-  m���p��o���n�����u��t��s��r��ql   ] 55طه [� �

الثالـث   األول وعلى متعلقاـا؛ فأمـا   حروف اإلضافة الثالثة ومدخوالا وتقدمي 
ة جفللمزاو������m q��p�lوأما تقدمي ،فلالهتمام بكون األرض مبدأ اخللق األول واخللق الثاين

  .، وإن كانت مما ال يستحق تقدميه لتقريره والعناية به )962(مع نظرييه 
  :ركبة امل مناطاأل -ثانيا

                                                 
959  (C[!ا�� _a>  .1 /512 .  
960   (C[!ا�� _a> . 13  /83 .  
961   (8`Qز  د	2�. 103ص  .ا7  
962   ( !�. 240/  16.ا���!�! وا��6/  
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  : زيادة و تقدمي حرف اإلضافة  -
  املسند +حرف إضافة ومدخوله مقدم +املسند إليه +إنّ   

-  �m����p��o��n����m��l�k��jl   ] 8الروم [  
على التقدمي والتـأخري، أي لكـافرون    "لكافرون بلقاء رم" : الالم للتوكيد والتقدير

أو أن . عناية به واهتماما ألنه مما ال يكفر بـه   "بلقائي"وكأنه قدم  .)963(بالبعث بعد املوت 
  .الكفر صفة تكون متعلقة بأشياء كثرية، وقد خصها يف هذه اآلية بلقائه عز وجل 

  : ومن أمثلة هذا النمط مع تنوع العناصر الصرفية املكونة للجملة النماذج التالية    
  ]109البقرة[ ��m�¡�����~��}��|��{l:قوله تعاىل  -
-  �ml����k��j���i��hl  ] 13االنشقاق [  
- �m¡�����~��}��|l  ] 132البقرة [   
   :تقدمي الظرف  +إن  

   ظرف مقدم+املسند إليه  +إنّ 
  ):املسند إليه  +املسند ظرف مقدم ( املسند  +املسند  +إن  -
- �m��Á��À����¿��¾��½l  ] 34لقمان [  

حتقيق علم اهللا تعاىل بوقت الساعة، وذلك يتضمن تأكيد ) إنّ(وقد أفاد التأكيد حبرف 
إشارة إىل اختصاصه تعاىل بذلك العلم ألن العندية شأا االستئثار ، " عنده "وقوعها ويف كلمة 

وهو ظرف مسند على املسند إليه يفيد التخصيص بالقرينة الدالة على أنه لـيس  " عند"وتقدمي 
  .)964(مراد به جمرد التقوي 

  :)ضمري(املسند إليه  +الالم  +)حرف إضافة ومدخوله( املسند +إن +أال -
-  �m`��_��^��]��\���[��Z l��]� 55يونس[  

مسوقة لتقرير كمال قدرته؛ ألن من ملك مـا يف السـموات واألرض،   هذه اجلملة 
تصرف به كيف يشاء، وغلب غري العقالء لكوم أكثر املخلوقات ، ويف تصدير اجلملة حبرف 
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، وذلك ليتناسب هذا التركيب مع السياق العام لآلية مبـا  وإيقاظ للذاهلني يه تنبيه للغافلنيالتنب
  :)965(قبلها والذي يتطلب مزيد تأكيد وتقوية للخطاب، فتكون متعلقة بأحد أمرين

-  ن أن األشـياء كلـها هللا ،   ملا ذكر سبحانه افتداء الكفار مبا يف األرض لو كان هلم ذلك بي
�m��D��C��B��A: وهو يف اآلية السابقة هلا يف قوله  ء يتمكنون من االفتداء بهوليس هلم شي

J��I��H��G��F��El� ] 54يونس [  .  
�m��Ü���Û: بقوله   - صلى اهللا عليه وسلم -ملا أقسم على حقية ما جاء به النيب   -
ÝÞ����á��à��ßäã���â����ç��æ��ål  ] أراد أن يصحب ذلك بـدليل   ] 53يونس
  .هان البني بأن ما يف العامل على اختالف أنواعه ملكه ، يتصرف به كيف يشاء الرب
   :تقدمي املسند إليه +قد   -

  املسند +قد+املسند إليه مقدم 
-�m�����h��g��f���e��d��c��bl��k��j��i l� ] 61املائدة [  

ـ  -نزلت يف ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول اهللا     -لمصلى اهللا عليه وس
يظهرون له اإلميان نفاقاً، فأخربه اهللا تعاىل بشأم وأم خيرجون من جملسك كما دخلـوا ، مل  

تقريبـاً  ) قد ( ولذلك دخلت . يتعلق م شيء مما مسعوا به من تذكريك بآيات اهللا ومواعظك 
 وهو أن أمارات النفاق كانت الئحة عليهم ، وكان رسـول : وملعىن آخر . للماضي يف احلال 

متوقعاً إلظهار اهللا ما كتموه ، فدخل حرف التوقع وهو متعلـق   -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
  .)966(أي قالوا ذلك وهذه حاهلم ����m��e��dl: بقوله 

دعوى منهم أم مل خيرجوا بالكفر كما دخلوا به، فاملوضـع   "آمنا": وذلك أن قوهلم
قع ذكرها يف مسع الذي كلم ابتداء، ومن فأو. أن حيقق األمر ويؤكدهقد أراد موضع تكذيب و

، )967(أول األمر ليعلم قبل هذا احلديث أنه أرادها باحلديث، فيكون ذلك أبعد له من الشـك  
  .وتقدمي املسند إليه كضمري هنا يقتضي تأكيد اخلرب وحتقيقه له 

  : والالم مع تقدمي املسند إنّزيادة  -
  املسند إليه+الالم  +املسند  +إن 
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ن أن نالحظ الفرق التركييب واملعنوي بني هذا التركيب وما يقابله دون تقـدمي  و ميك  
ن فنجد أن التقدمي يفيد العنايو التركيز على عنصـر  )املسند +الالم  +املسند إليه +إن(املسند 

معني يف اجلملة إ فإذا دخل التوكيد بالزيادة على هذه اجلملة انصب رأسا على هذا العنصر حمط 
  .الهتمام العناية ا

- �mr��q��p���o��n��m��l��k l�] 103هود[.   
- �m��d��c���b��a��`���_��~l  ] 36الزمر [.  
- �mÆ��Å��Ä����Ã��ÂÇ��Î������Í��Ì��Ë��Ê��É��È�l�����] 36البقرة [.���� �
  :زيادة أما و تقدمي املفعول به -
� �

  املسند +الفاء  +املفعول به مقدم  ��+ أما
  -  �m������g��f��������i���hl   ] 9الضحى [  
لالهتمام بشأنه وهلذا القصد مل يؤت به مرفوعا وقد حصـل مـع   املفعول به هنا قدم قد  و 

بشيء كراهية مواالة فاء اجلواب حلرف  عنها أن يكون مفصوال  "أما"ذلك الوفاء باستعمال جواب 
ر أم ما التزموا الفصل بـني  ويظه  -وهو أمر تركييب حمض لكونه منطا مل تنطق به العرب - الشرط

ال خيلو عـن   "أما"وجواا بتقدمي شيء من عالئق اجلواب إال إلرادة االهتمام باملقدم ألن موقع ( أما)
االهتمام بعـض متعلقـات    مناطأن  ااهتمام بالكالم اهتماما يرتكز يف بعض أجزاء الكالم، فاجتال

  . )968(اجلملة، فذلك هو الذي يعتنون بتقدميه
ن خالل هذه األمناط والصور يتضح لنا مبا ال يدع جماال للشك أن أسلوب التوكيد وم  

حيتوي يف استعماله طواعية وظيفية وتركيبية خاصة متكنه من التداخل مـع مجيـع الوظـائف    
النحوية واألساليب اللغوية األخرى، فيتراكب مع النفي كما مع اإلثبات ، ويكون مع األمساء 

والف، ويكون يف صور لفظية واضحة على مستوى التركيب كما يكون كما مع األفعال واخل
قرينة معنوية يف أبواب حنوية متعددة قائما يف تأدية هذا الدور الوظيفي على املعاين املعجمية يف 

  .السياق اللغوي الذي يرد فيه 
 ويف ختام هذا الفصل البد من اإلشارة إىل أن حتديد األمناط يكاد يكون من الصـعوبة 

ما فأحيانا عنـد ، الستخدامها كان ملا يتسم به من تراكب وتداخل قد خيفي املالمح التركيبيةمب
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حندد منطا معينا للزيادة فقط جنده مرتبطا يف نفس اجلملة بشكل آخر للتوكيد، وأحيانا ال جند 
م الشكل منفردا بل يتضام مع أدوات وأشكال أخرى كالقسم الذي كثريا ما يتوارد مع إن والال

املؤكدة والنون، والالم اليت تأيت يف سياق القسم أو مرتبطة بضمري الفصل، ولذلك صعب علينا 
يف هذا الفصل كثريا حتديد النمط أو الشكل منفصال عن غريه وذلك الرتباطه يف كـثري مـن   

مما حيتم على العلماء اجلمع بينهما يف التحليل وهو  ،األحيان بسياقه الذي قد يضم شكال آخر
، ناهيك عن ر جيعلهم يستغرقون يف شكل ما على حساب ذلك النمط املختار يف هذا الفصلأم

وجود بعض التخرجيات لبعض صور التراكيب اليت مل تعرف بالتوكيد وال ميكن تصـنيفها إال  
�m: تعاىل يف قوله "على"بربطها يف سياق النص القرآين، كما فعل القرطيب أثناء تعرضه لداللة 

����~��}��|��¥��¤��£��¢����¡¦���������®��¬��«��ª��©����¨��§l  ] آل عمــران
اليت هـي  ) على(قوله بـ ، مث أكدواإللزام اإلجيابالم " وهللا " يف قوله  ، إذ رأى أن الالم]97

 .، فقد وكده وأوجبه"كذا يلفالن عل": ألفاظ الوجوب عند العرب، فإذا قال العريب من أوكد
وكذلك داللة  .)969( حلقه وتعظيما حلرمته تأكيدابلغ  ألفاظ الوجوب فذكر اهللا تعاىل احلج  بأ

��m: بعض األشكال على التوكيد كما يف قوله تعاىل  � � � �Ú��Ù��Ø��×l   ] 145البقرة 
إنك لَظـامل  ":قوله صاف بالظلم من تأقوى داللةً على اال �mÚ��Ùl :إذ يعد قوله]
، فهذه صور مينكن ] 76البقرة [   �m����¦��¥��¤��£��¢��¡���l: له يف قوكما "

أن توظف كتوكيد كما يف اآليتني وميكن أن تأيت كمجرد حرف إضافة ومدخوله، كأن نقول 
  .فال داللة للتوكيد فيها هنا  "حممد من الفائزين" : 
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  :الفصل الثّالث
بعض معاين التوكيد يف القرآن الكرمي                                

  أشكال توكيدية أخرىمن خالل 
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إىل التركيز على إعادة  -جبميع أشكاله  -يلجأ كثري من الدارسني يف أسلوب التأكيد 
سواء كان حرفًا أو كلمةً أو مجلةً، ذلـك ألن فكـرة    مطابقة ملا يؤكَّد،املعىن أو املبىن بصورة 

وارتبط بصورة التكـرار   التوكيد تقوم على تكرير اللفظ أو املعىن، وهكذا ما ذُكر التوكيد إال
البحث عن  ،، أو على األقل مل يكن هدفهاحتاول جلّ الدراساتمل االعتبار على حنوٍ ما، وذا 

الدالالت املستفادة من أشكال التوكيد يف اللغة إال ما كان مرتبطا منها باملعىن العام للجملـة  
د من معان إضافية تترشح مـن  بصورة من الصور، ففاا بذلك كثري مما ميكن أن حيمله التوكي

 ، أو اجلملةما قد حيمله العنصر املؤكِّدخالل سياق الكالم والظروف احمليطة به، أو من خالل 
  .دونه مل يفده الكالم منفيفيد ما ، من معىن معجمي أو داليل يزيد على جمرد التوكيد املؤكدة

ـ استسها -يف كثري من األحيان  –وإننا لنجد      يف  ور العلمـاء والدارسـني  الً من مجه
التراكيب اليت يبدو فيها تكرار للمعىن أو للمبىن، حني يصفون هذا التكرار فيها بأنـه ـرد   
التوكيد، دون أن يتعبوا أنفسهم يف البحث عما ميكن أن يفيده ذلك التكرار من معان إضـافية  

أن أقف بالقارئ الكرمي  الفصل ات يف هذونظرا ألمهّية املوضوع أرد. هلا شأا يف عملية التبليغ 
على بعض تلك الدالالت واملعاين اليت تستشف من ظاهرة التوكيد، وأنّ التوكيد ال خيلو دائما 

وإن اختلفوا يف حتديد هـذه الفائـدة    ،من العلماءمن فائدة كما عبر عن ذلك بعض احملقّقني 
وذلك باعتبار أن التوكيد دليل على وجود ، )970(دفع ااز  يقتصروا فيها علىوجهتها، كأن 

ااز، فهذا ابن جين يعاجل الفكرة بأسلوب استلزامي يربط فيه بني وجود التوكيد واـاز يف  
 ،وأمجـع، وكلـه   ،وعينـه  ،نفسه :فإذا عرف التوكيد مل وقع يف الكالم حنو «: اللغة فيقول 

از يف هذا الكالم؛ أال تـراك قـد   عرفت منه حال سعة ا ،وما أشبه ذلك ،وكليهما ،وكلهم
 "نفسه اللص قطع األمري" : ويكون القطع له بأمره ال بيده، فإذا قلت ،اللص قطع األمري:  تقول

رفعت ااز من جهة الفعل وصرت إىل احلقيقة؛ لكن يبقى عليك التجوز من مكان آخر وهو 
نفسه يد اللص  قطع األمري" :  لتوإمنا لعله قطع يده أو رجله؛ فإذا احتطت ق، "اللص  ":قولك

 ،، ولوال أنه قد كان ميكن أن يكون إمنا جاء بعضـه "أمجع جاء اجليش :" وكذلك. "أو رجله
  .)971(» معىن" أمجع ":  وإن أطلقت ايء على مجيعه ملا كان لقولك

 وينبغي أن ننطلق يف دراستنا هلذا األسلوب من مبدأ أن التأكيد البد فيه من فائدة وأن
ـ  : اىل ـكل موضع أدعي فيه أنه للتأكيد من غري فائدة جمددة، فيه فائدة مفهومة، وأن قوله تع
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�m|���{������z��y��x��w��v����u��tl ]ما ورد هذا املصدر للتأكيد  ]71الفرقان
على ما يقوله قوم، بل لفائدة جمددة، ألنه تعاىل أراد متابا مجيال مقبوال واقعا يف موقعه، فحذف 

ويف الفـرس   ،هذا هو الشعر: ختصارا، كما يقول العريب الفصيح يف الشعر املستحسن ذلك ا
�m���k��j��i: ومثله قوله تعاىل. هذا هو الفرس، وإمنا حذف الصفة اختصارا  : املمدوح

ll ] وليس هذا هو التخريج الوحيـد   ) 972(إنه أراد الفضل واملدح] 164النساء ،
ا عندما جنول يف استعماالته يف القـرآن الكـرمي بـاختالف    ، ألننملثل هذا الشكل التوكيدي 

يتماشى مع فكرة اإلعجاز البيـاين يف   امعنوي امواضعه ومقاماته وأشكاله جند أن لكل منها سر
ولكي يتجلى لنا ذلك بصورة واضحة سنعرض مناذج قرآنية ونسـتخلص منـها مـا     ،القرآن

بكـون  يد ذه الصورة اليت ارتبطـت  املفسرون من معاين ترشحت عن وجود التوك هاستظهر
وهو صورة من صور  –يف التركيب  املعىن الثاين هو عني املعىن األول ورغم ذلك مل يستغىن عنه

ميكـن بـأي حـال أن     ووجوده ال ،مستوى تلقي اخلطاب بل أثر يف املعىن وغري –اإلعجاز 
اطن الداللة يف التراكيب وهنا يكمن مبدأ هذه الدراسة اليت تتوخى تتبع مويتساوى مع عدمه، 

مما يعين أن أصل الوظيفة اليت كانت تدل  اليت قيل إا تكرار للمعىن يف صورة بعض املخصصات
  . عليها ال يزال أثره باقيا باإلضافة إىل ما خرج إليه من داللة التوكيد يف هذا العنصر 

  :احلال املؤكدة بعض معاين / أ
الكرمي وردت فيها احلال مؤكدة بأشكال خمتلفة،  سنحاول حتليل بعض اجلمل يف القرآن  

وذلك إلضفاء معان سياقية ما كانت لتستفاد لوال جميء هذا النوع من األحوال، وإذا كانـت  
اجلملة حتتاج يف بعض األحيان إىل ذكر اهليئة املالبسة للحدث أثناء وقوعه، وذلك لتأدية معىن 

تقييده، فإا يف حالة ذكر احلال املؤكدة تكون املالبسة وهو نوع من أنواع ختصيص احلدث أو 
مرتبطة أشد االرتباط بالسياق املقامي خصوصا ، أو الحتمال احلـدث لعـدة معـان فتـأيت     
لتخصيص أحدها ويكون هو املقصود، وهو ما سنتتبعه يف بعض مواضعها مع كشف بعـض  

  .أسرار استخدامها يف القرآن الكرمي 
�m���¼��»��º��¹��¾��½À¿��������È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á -1 -أ

��Él  ]77يوسف[  
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   )أو سأله عدم إفشاء شيء وقع بينهما وإن  ،أخرب مبا يراد كتمانه عن غري املخرب )أسر
والسر ضد  ،وذلك إذا كان اخلرب أو الفعل يراد عدم فشوه فيقوله صاحبه سرا ،مل يكن إخبارا

يطلق مبعىن الوصـاية   )أسر( فصار ]  4التغابن[�mv��u��t��s����rl:اجلهر، قال تعاىل 
 ، �m����À¿��¾��½���¼��»��º��¹l، أي عدم اإلظهار قال تعـاىل   بعدم اإلفشاء

، إذا "أسر يف نفسه ":فعل مشتق من السر فإن اهلمزة فيه للجعل، أي جعله ذا سر، يقال: وأسر
إذا أسر أمرا  "أسر له": ال، إذا حدثه بسر فكأنه أاه إليه، ويق"إليه أسر":  ويقال ، كتم سره

  .  )973(وأسر بكذا، أي أخرب خبرب سر، إذا وضع شيئا خفيا ،ألجله، وذلك يف إضمار الشر غالبا
��mجيوز أن يعود الضمري البـارز إىل مجلـة    �m ��º��¹l:قوله من مث فإن و

¶���µ��´��³��²��±�����°��¯��® l� ] على تأويل ذلك القول مبعىن  ] 77يوسف
{���m: بعد قوله  ]100املؤمنون  [ �m��¯®��¬�������������«��ªl : على حنو قوله تعاىل املقالة 

¦���¥��¤��£��¢����������~ l ] أسـرها  (ويكون معىن . ] 100 - 99املؤمنون
لها ومل يظهر غضبا منها، وأعرض عن زجرهم وعقام مع أا طعن فيـه  أنه حتم )يف نفسه
كالما مستأنفا حكاية ملا أجـام بـه    m �Â��Á���ÅÄ��Ãl : ويكون قوله. وكذب

صراحة على طريقة حكاية احملاورة، وهو كالم ال يقتضي تقرير مـا   -عليه السالم -يوسف  
أي أنتم أشد شرا يف حالتكم هذه ألن سرقتكم مشاهدة وأما سـرقة   إىل أخي أخيهم،نسبوه 

  . )974(وجههذا الح رجي  )قال(فعل  ال جميءوأخي أخيكم فمجرد دعوى، 
m ��Ã��Â��Áإىل ما بعده وهو قولـه   )فأسرها(وجيوز أن يكون ضمري الغيبة يف           

��ÅÄl . ذاقـال يف    " ، أيأيضا والزخمشريوهو ما ذهب إليه   )975(الزجاج  هفسرو
قال "وهو يشبه ضمري الشأن والقصة، لكن تأنيثه بتأويل املقولة أو الكلمة، وتكون مجلة   "نفسه
واإلسرار على هذا الوجـه، مسـتعمل يف    ،)976( )أسرها(تفسري للضمري يف  "شر مكانا أنتم

  . )977( حقيقته، وهو إخفاء الكالم عن أن يسمعه سامع
                                                 
973 .   352 – 351  /28. التحرير و التنوير )    
974 . 35/ 13. نفس املرجع )    

975  1ط.  1988. بريوت . عبد اجلليل عبده شليب ، عامل الكتب : ت .  معاين القرآن وإعرابهأبو إسحاق الزجاج ، )  
 .3 /123 .  

976 . 89/ 3. الكشاف )    
977 . 35/ 13. و التنوير  التحرير)    



 296 

وشأن التوكيد أن  m ��º��¹l قيل هي توكيد جلملة  m¿��¾��½lومجلة   
ف اإلضـافة  حـر زيادة ، وذلك بقبلها للجملة اليتاملغايرة  غري أن وجود شيء من. يعطفال 

مل وجيوز أن يكون املـراد  . كاذبون أمبأنه أبدى ألخيه  ريشع الذي يعد قيدا) هلم(ومدخوله 
مبالغة يف كظم غيظه، فيكون يف الكالم تقدير مضاف  -كما تقدم-يبد هلم غضبا وال عقابا 
  .)978( مناسب، أي مل يبد أثرها

ومل (تأكيد احلاصل من قوله ولعل ما ذهب إليه األلوسي أكثر وضوحا يف فهم معىن ال  
الضمري ملا يفهم من الكالم واملقـام أي  ، إذ ذهب إىل أن )فأسرها يوسف: (بعد قوله ) يبدها

وقيل أضمر مقالتهم أو نسبة السرقة  ،مما قالوا -عليه السالم  -أضمر احلزازة اليت حصلت له 
�m��Ë���Ê:  قوله تعاىل ال أنه أسرها لبعض أصحابه كما يف، فلم جيبهم عنها يف نفسه  إليه

������Ìl ]وهـو   ،صفحا هلم وحلمـا ، أي يظهرها هلم ال قوال وال فعال  )مل يبدها(و ]9نوح
 باإلسـرار خبار وهو استئناف مبىن على سؤال نشأ من اإل )أي يف نفسه(قال  ،تأكيد ملا سبق

  .)979( "شر مكاناقال أنتم " :فماذا قال يف نفسه يف تضاعيف ذلك فقيل  :كأنه قيل  ،املذكور

مث نفي نقيضه ) أسر( ة من اإلتيان بالفعل مثبتا وهكذا تتجلى فائدة التوكيد يف هذه اآلي  
، حىت يكون إثبات فعل اإلسرار آكد، ألن الذي يسر الشيَء قد تبدو عليه عالماته ) يبدي ( 

، ولكـن  دون أن يشعر، وذلك لعظم هذا األمر كما هو احلال يف موقف يوسف عليه السالم 
. دفع ذلك األمر، ألنه مل يبدها حىت ذه الصورة اليت قد تفرض نفسها) ومل يبدها ( قوله تعاىل 

  .معىن سياقيا دقيقا  -بشكله اخلاص هذا-ومتثل هذه الصورة املركبة للتوكيد 
�ms��r����������¡�����~��}��|��{�����z��y���x��w��v��u��t -2-أ

ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢l   ]19لنملا[  
�mيف تفسـري معـىن   قال الزجـاج  و. )980(ابتسم وتبسم وهو أقل الضحك وأحسنه  

sl��� والتبسم -عليهم السالم -أكثر ضحك األنبياء  إن  «:يف هذه اآلية ،��ms��l���

حالٌ صفة الفاعل هنا بأا إذ فسر . )981( »، ألن التبسم مبعىن الضحك منصوب حال مؤكدة

                                                 
978 . 35/ 13. و التنوير التحرير )    
979 . 33-32/  13. روح املعاين )    
980 ) .بسم ( مادة .  50/ 12 .لسان العرب)    
981 .112/  4. معاين القرآن و إعرابه للزجاج )    
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 على كون حال مقدرةإىل أا  بينما اعتمد من ذهب.  تبسم هومة منألنها مفوذلك مؤكدةٌ؛ 
لَما كـان  كذلك فإنه و. ومن مث مل يكن لتقدير معىن التوكيد هنا داع  الضحك التبسم ابتداء

أي تضاحكا مسببا له، ذهـب بعـض   تبسم تبسم الغضبان،: التبسم قد يكون للغضبِ، ومنه
، ويفهم من كالم هؤالء أنه جـيء   مبيناً له�����ms��lـأتى ب وء ذلك إىل أنهاملفسرين يف ض

بصفة الفاعل بعد فعل التبسم حىت  يفهم منه أنه التبسم املقصود يف اآلية هو الـذي يكـون   
   . )982(للضحك ال للغضب وحنوه

  .يف كالم العرب لغري الضحك ) تبسم(ذلك أنه قد جاء فعل  
   : قال عنترة 

  .)983(أبدى نواجِذَه لغيرِ تبسمِ           آين قد قَصدت أُرِيدهملَّا ر
  :وتبسم تفعل مبعىن بسم ارد ، قال 
  )984( تخلَّلَ حر الرملِ دعص له ندي              وتبِسم عن أَلْمى كأن منوراً

الذي هو يف األصل دال ) بسمت(، فكون الفعل هذا فإن الرأيني ال تعارض بينهماوعلى   
، فإن اـيء  ) كالغضب أو غريه( على شكل من أشكال الضحك قد يراد به غري الضحك 

  .مبشتقه املؤكد ينفي خروجه لغري أصله ويؤكد داللته على معناه الوضعي 
من مث خيتلف التوجيه اإلعرايب و. )985(ً مقصورا" ضحكاً"وقرأ ابن السمفيع هذا، وقد 

  :)986( على النحو التايل وذلك  عنوي هلذه اآلية كما جاء يف الدر املصونومن مث امل
، وعليه يكون مفعوال مطلقا مؤكد ويـدخل  مؤكِّد ملعىن تبسم ألنه مبعناهأنه مصدر : أحدها 

  .ضمن دالالته 
  . أنه يف موضع احلالِ فهو يف املعىن كالذي قبله: الثاين 

وذلك ألنَّ فعلَه على فَعل بكسر العني وهو الزم فَهو كفَـرحِ  أنه اسم فاعل كفَرِح؛ : الثالث
اجعلين أَزع  " إن املعىن وقيل. مفعولٌ ثان َألوزِعين ألنَّ معناه أَلْهِمين)أَنْ أَشكُر( : قولهو .وبطرِ

                                                 
982 . 304/ 1.  الدر املصون)    
983 قد  رآينملا : روى صدره أيضا وي.  1893.  4ط. بريوت، لبنان . املكتبة اجلامعة .  الديوانعنترة بن شداد ، )  

. 82ص .نزلت أريده   
984 . 445/ 2. املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية . البيت لطرفة بن العبد )   
985 .  183/ 2.  القراءات واإليضاح عنها احملتسب يف تبيني وجوه شواذ )    

986 . 304/ 5. الدر املصون)    
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مل وهناك مـن   )987( "فال أزال شاكراً  ينفلت مين كُفُّه وأمنعه حىت الأ : "أي" شكر نعمتك
  .)988(أن التبسم قد ال يكون ضحكايعتربها مؤكدة بسبب 

 ولعل ما يفهم من أقوال العلماء يف اختالفهم حول وجود التأكيد يف هذه احلال، القول  
، لكـن مـا   من املعاين للفظ التبسمإن التبسم قد يكون للغضب أو إنه أول الضحك وغريها 

(  كونه يدفع أمورا تأيت نتيجة الستعمال لفظ هو أمر يزيد قيمة التوكيد الوظيفية يفنذهب إليه 
ذلك أن األصل فيه له عالقة واضحة بالضحك، ولكن باالستعمال توسـع العـرب يف   ) تبسم

( مدلوالته، فصار يستعمل للغضب أو غريه ، وهو األمر الذي جاءت ألجله احلال املؤكـدة  
با، وال استصغارا ،وال استهزاء مل يتبسم غض -عليه السالم  -لتحدد أن النيب سليمان ) ضاحكا

ويؤيد ذلك قوله .خبلق األنبياء  -مقاميا –ذه املخلوقات الصغرية ،ولكن ضحكا وهو ما يليق 
إذ من بني هـذه  ��m ¡�����~��}��|��{�����z��y���x��w��v�l: بعد ذلك

  .االنعم أن علمه اهللا عز وجل منطق هذه املخلوقات األمر الذي يسر عليه مساع حواره
  ] 60 البقرة[   �m��d��c��b��a���`��f��e��h��g��il -3-أ 

  �m i��h��g��f��e��l:قوله، وجاء بعده  )989(اإلفسادهو العيث يف اللغة   

من مجلة ما قيل هلم ووجه النهي عنه أن النعمة قد تنسي العبد حاجته إىل اخلالق فيهجر الشريعة 
  . ]6العلق[ m�g��f����e��d��l: فيقع يف الفساد قال تعاىل

أم أـا   ،أشد الفسادإن كان املقصود منها ) تعثوا(ورغم اختالف العلماء يف داللة  و 
جعـل  قـد  و. على الوجهني حاال مؤكدة لعاملـها  "مفسدين" فإن ،الفساد مطلقا تدل على
 ،فجعل املنهي عنه هو الدوام على الفعل )990(ال تتمادوا يف فسادكم "ال تعثوا"معىن  الزخمشري

 )مفسدين(وبني  )ال تعثوا(وكأنه يأىب صحة احلال املؤكدة للجملة الفعلية فحاول املغايرة بني 
  .)991(وذلك هو مذهب اجلمهور ولكن كثريا من احملققني خالف ذلك، للتأكيدجتنبا 

الـذي  ( وإذا كان من الثابت كما سبق وأن ذكرنا يف هذه الدراسة أن النفي يف اخلرب   
إذا كان يف مجلة فيها قيد انصب خصوصا على هذا القيد ، فإنـه يف  ) نشاء يقابل النهي يف اإل

                                                 
987 . 244 / 19 . والتنوير  لتحريرا)    
988 .  859/ 3. تقان يف علوم القرآن اإل)    
989 . 299ص . خمتار الصحاح )    
990 . 71/ 1. الكشاف )    
991 . 520 /1. و التنوير  التحرير)    
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ألن من يفسد قد ال يكون ) مفسدين( على القيد أي احلال ) ال تعثوا( هذه اجلملة يتوجه النهي 
( قصده ذلك فرمبا يريد إصالحا لكن عمله يكون إفسادا من دون قصد، لكن ملا جاء قولـه  

ال تفسدوا وحال اإلفساد مالبسة لكم يف (أو ) تفسدوا وهذه حالكمأال (كان النهي ) مفسدين
  ) .ذلك الوقت

ولو تأملنا التركيبني التاليني، أحدمها به حال مؤكدة، واآلخر بدوا لتجلى لنا الفرق املعنـوي  
  :والوظيفي بينهما 

  .مفسدين ال تعثوا يف األرض ) أ(اجلملة  -
  .ال تعثوا يف األرض )ب(اجلملة  -

علـى   -الذي ميثل معىن أسلوبيا عاما للجملـة  -هناك تركيز للنهي ) أ(ي اجلملة فف  
تركيز النـهي علـى العالقـة    ) ب(بينما اجلملة ). مفسدين( احلدث واحملدث يف هيئة حمددة 

وهو األمر الذي يفسر داللة التوكيد يف السياق اللغوي الذي ال يتمثل يف ) العوث( اإلسنادية 
وإمنا قد يأيت على صورة إحدى الوظائف األخرى كاحلال هنا ويضاف إليه  إعادة اللفظ فقط،

  .ما يفيده التوكيد من تقوية للمعىن 
ولو تأملنا السياقات اليت تكررت فيها هذه اجلملة لوجدنا أن الثابت فيها على اختالف   

قد تكون سـببا يف  معانيها ذكر النعم اليت أنعم ا اهللا على عباده باختالفها، مث أن هذه النعم 
كان النهي عن اإلفساد وحال اإلفسـاد مالبسـة   ، ولذلك عن قصد أو عن غري قصد اإلفساد

  .للمخاطبني بالنهي 
- �m��M������L��K��J��I���H��G��F��E��D���C���B��A

���O��NRQ��P���Z�����Y��X��W���V��U��T��Sl   ] ــراف األع
74[  
- �mw����z��y��x���}��|{��~����`��_�����b��a

d��c����el ]85 هود[  
- �m��é������è��ç��æ����å��ä��ã��â��ál   ] 183الشعراء[  
��-��m���}��|��{��z������y���x��w���~����¢��¡���£l ]36العنكبوت[  

  ]31ق [  �m��×��Ö��Õ��Ô���Ól – 4 -أ 
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  لَفلْفَةُ أي الشيء أَزوالز ،هبلْفى قَر992(واملرتلة القُربة: والز(.  
أي جعلت اجلنة قريباً ، التقريب مشتق من الزلَف بالتحريك وهو القربة  هوواإلزالف 

فإزالفها قـد يكـون    ،واجلنة موجودة من قبل ورود املتقني إليها .من املتقني ، أي ادنوا منها 
حبشرهم للحساب مبقربة منها كرامة هلم عن كلفة املسري إليها ، وقد يكون عبارة عن تيسـري  

يـرجح   )�m��×��Öl )993 :وقولـه  .صوهلم إليها بوسائل غري معروفة يف عادة أهل الدنيا و
: كما يقـال  ����mÓ�l ـإالّ صار تأكيداً لفظياً ل االحتمال األول ، أي غري بعيد منهم و

وهذا الظرف حـال مـن   . ، أي عن املتقني  "مكاناً غري بعيد": والتقدير  ،"عاجل غري آجل"
وإما " مكان"ـوصفاً ل )غري بعيد (من عالمة التأنيث إما على اعتبار  )بعيد  (د وجتري.  )اجلنة (

  .)994( "بعيد وقريب"أجري على االستعمال الغالب يف وصف 
غري أن  ،)995(على التوكيد m��×��Ölويف هذه اآلية أمجع أغلب املفسرين على داللة   

رفع جماز القرب حب البحر بكونه صاتأويل ما يؤديه هذا املعىن أختلف يف تقديره، فقد فسره 
  .)996(كأنه يعين إزالفاً غري بعيد، هذا إشارة للثواب ف ،بالوعد واإلخبار

   ]33مرمي[  �m����}��|��{���z��y��x��w��v��ul -5-أ
�m��²��±��° : سال كقوله تعاىلأَحدمها اإلر :يف كالم العرب على وجهني البعث            

��´��³l ]بعثت البعري  :" أَو قاعد تقول والبعث إثارة بارك ،اه أَرسلنامعن]103 األعراف
�m��«��ª :تعاىل  ومنه قوله ،اهللا للموتى ث أَيضا اإلحياء منوالبع ،أَي أَثرته فثار ،"فانبعث

��¯��®���¬l ]وبعـث اهللا   ،املَوتى نشرهم ليوم البعث وبعث ،أي أَحييناكم ،]56 البقرة
  .)997(هم بعثاً نشر يبعثُهم اخللق

                                                 
992 . 173ص. وكتاب األفعال .  181ص . خمتار الصحاح )    
993 شـيئاً  : وصوف ، أي أو على حذف امل. مكاناً غري بعيد : ، أي منصوبة على الظرفية )غَير بعيد ( وهناك من جيعل)  

. 29/ 6. الكشاف : انظر .  "عزيز غري ذليل"، و "هو قريب غري بعيد ":غري بعيد ، ومعناه التوكيد ، كما تقول   

994 . 319/  26 .التحرير والتنوير )    
995 رة إفادة ، إال أنه إذا اعتمدنا على فكأرجح من احتمال التأكيدهنا لتأسيس رغم أن أغلب العلماء يذهبون إىل أن او)  

تأسيس مطلق، : ال ميكن أن تستفاد بدوا، فإن فكرة التأسيس ميكن أن ينظر إليها من زاويتنيأشكال التوكيد ملعان سياقية 
.وتأسيس جزئي يستفاد زيادة على معىن التوكيد   

996 . 127/  8 .تفسري البحر احمليط  )   
997 ) .بعث( مادة  . 116/  2 .لسان العرب )    
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� حـال  على أنـه    �m������}lقوله اليت يفصل بينها السياق، خرجه املعاين ذويف ضوء ه�
��m��x��w�lوخصوصا أنه جاء بقوله  .)998(مؤكدة ، ألنَّ من الزم خروجه أن يكون حيا 

فيكون الوجه الثالث بعثه والبعث إحياء، ومن مث كانت فائدة هذه احلال   ����m�z��y�lو
  .التأكيد 

  ]99يونس�m��]��\��[��Z��Y��X��W��`_���^l ] - 6 - أ

على احلال املؤكدة يف كوا تأيت نكرة منصوبة وهو شرط ) مجيع(وترتبط داللة لفظة 
للتنصيص على العموم املستفاد يف هذه اآلية للتأكيد  )كلهم(ـب جيء وإعرايب للحال عموما، 

لزيادة رفع احتمال العموم العـريف دون   )مجيعا(ـاملوصولة فإا للعموم، والتأكيد ب )من(من 
فكانوا سـواء يف   "لو شاء اهللا جلعل مدارك الناس متساوية منساقة إىل اخلري":  واملعىن. احلقيقي

تأكيد وهو من فصـيح   m���`_���^l: وقوله تعاىل .  )999(قبول اهلدى والنظر الصحيح
إذ جعلها كالنعت حال مؤكدة، "امجيع"وذلك على اعتبار أن لفظة ، كما يرى ابن عطية الكالم

، وهو بذلك يركز  )1000(]  51النحل  [ ��m´�����³��²��± l :تعاىل  قولهاملؤكد يف 
على داللة التوكيد الغالبة على وظيفيت احلال والنعت، رغم اختالفهما الشكلي والـوظيفي يف  

  .معنامها التأسيسي 
، فظني الدالني علـى التوكيـد  وقد حاول بعض املفسرين إعطاء داللة مستقلة لكال الل

جميعاً " ، أماعلى وجه اإلحاطة والشمولداال  �m ��]��\��[��Z���^l: فجعل قوله 
، وهو ما ميكن أن يستشف من داللة احلـال  )1001(على اإلميان مطبقني عليه ال خيتلفون فيهف "

معنـاه   تفيد معـىن اإلحاطـة ، واجلميـع   " كل" ، فـاملؤكدة على جزئية معنوية خاصة ا 
أن اإلميان جيمعهم فيكونـون   ،  ويكون املعىن)1002("مفعول"مبعىن  "فعيل"االجتماع، واجلميع 

  .  بوحدة اإلميان الكيان الواحد  

                                                 
998 . 100/  11 .اب البن عادل تفسري اللب)    
999 . 292/ 11. التحرير والتنوير)    
1000 . 145/  3 .احملرر الوجيز )    
1001 . 26/  3. الكشاف )    
1002 . 122/ 4. معاين النحو )    
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  ] 67الفرقان[  �����m�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë��������Ê��Él-7 -أ
ي إلضافته بنِقد و�m�Ò��Ñ�l هناك من اعترب أن اسم كان يف هذه اآلية هو قوله  

هذا الوجه  إىل أن الزخمشري  وذهب.  وهو رأي الفراءخربها  m������Ólإىل غري متمكنٍ ، و 
ولكنه من جهة املعىن  ليس بقوي؛ ألن ما بني اإلسراف والتقتري  ،ال بأس به من جهة اإلعراب

  .  )1003( قَوام ال حمالة فليس يف اخلرب الذي هو معتمد الفائدة فائدةٌ
)  قواما(و) بني ذلك( ا له عالقة مبنهج هذه الدراسة حتليل بعض املفسرين للعنصرين ومم  

 :  )1004(من الناحية اإلعرابية وذلك على النحو التايل

ويكون يف هذا  .ملعىن بني ذلك  حال مؤكدة  m������Ólو ) كان(خرب  �m�Ò��Ñ�lأن 
 .فيه كما يرى الطاهر بن عاشور التخريج إشعار مبدح ما بني ذلك بأنه الصواب الذي ال عوج 

  ]10فاطر [ ��mµ����´��³����²��±����°��¯l -9-أ
ضمون اجلملة قبلها املفيد الختصاصه تعاىل جبميع ملكدة ؤم )العزة(حال من  )مجيعا(و

وفسر ابن عاشور املعىن املسـتفاد   ،جنس العزة لدفع احتمال إرادة املبالغة يف ملك ذلك اجلنس
أي  «: بقولـه   -بعد أن عرب عنها بقوله إا مبرتلة التأكيد -"مجيعا"املؤكدة  من اإلتيان باحلال

  .)1005( »العزة هللا ال يشذ منها شيء فيثبت لغريه 
  ]79النساء [��mç���æ��ål – 10 -أ

لعل هذه اآلية مل يكن لوجود التوكيد فيها فائدة كما يرى كثري من املفسـرين حـىت     
، إال أن القول بذلك ينفي فكرة اإلعجاز يف النظم القرآين ذهب بعضهم إىل نفي وجوده مطلقا

اليت تتمثل يف كون كل كلمة يف النص القرآين هلا فائدة ال جتىن بتغيريها أو بتغيري موضعها، ومن 
هلذه اآلية منسجما مع التوجه التركييب العام للنص القرآين مع مبدأ  هنا كان تفسري ابن عاشور

يتعارض مع دالالت التوكيد السياقية، الذي ال يعين جمرد التكرار الذي ال الفائدة ، وهذا أمر ال 
 واملراد بالرسول هنا معناه« : فائدة فيه إال ما حصل من اللفظ املؤكد قبله، يقول ابن عاشور 

 دالّ على هذا يبوهو النيب املبلّغ عن اهللا تعاىل ، فهو لفظ لق،الشرعي املعروف عند أهل األديان
، )أرسلناك( ـوليس املراد به اسم املفعول باملعىن اللغوي وهلذا حسن جميئه حاالً مقيدة ل املعىن ،

                                                 
1003 . 156/ 4. الكشاف )    
1004 . 72/ 19. التحرير والتنوير )    
1005 . 271/ 22.  نفس املرجع)    
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الختالف املعنيني ، أي بعثناك مبلّغاً ال مؤثِّراً يف احلوادث، وال أمارةً على وقوع احلوادث السيئة 
نا نستشف الفرق ومن ه. )1006(» وذا يزول إشكال جميء هذه احلال غري مفيدة إالّ التأكيد. 

الذي يدق حىت يكاد خيفى ألول وهلة، وهو ما يدل على فكرة ) الرسول(االستعمايل يف لفظ 
التوكيد يف اآلية مع اعتبار هذه الظالل الداللية على اللفظ اليت تنسجم مع املعىن املقامي، كقوله 

 �m����M��L���K��Jl :وقوله]54 اإلسراء [ ��m����r��q��p��ol:تعاىل 

على اعتبار ما فيه من داللة احلصر لتأكيد أنه رسول وليس شيئا مما ادعوه له و   ]80النساء [ 
هو أمر ذكر يف عدة سياقات قرآنية، مع اختالف الشكل التركييب الذي جاء هنا كعنصر حنوي 

وال " ومـا أرسـلناك  " أساسي، إذ لو حذف الختل املعىن واحنرف ويكون على أنه مل يرسل 
عىن إال بذكر احلال اليت متثل القيد الذي ينصب عليه النفي، باإلضافة إىل ما فيها من يستقيم امل

  " . أرسلناك" توكيد وتقرير للفظ السابق 
ألنه مل " رسوال" ومثل هذه اآليات اليت احتوت على النفي تسوغ جميء التوكيد يف اآلية  

          .يرسل وكيال وال حفيظا وإمنا رسوال 
  ] 10النمل [��m¢��¡�����¨��§��¦��¥����¤�����£l – 11-أ

  :وميكننا أن حنلل داللتهما على النحو التايل ) مل يعقب(و) مدبرا( يف هذه اآلية تواىل مؤكدان 
  ) :مدبرا(مفردة احلال  - 

أعـرض ووىل  لوجدنا أن داللته تطابق الفعـل  ) وىل(لو عدنا إىل املعىن اللغوي للفعل   
 "تـوىل   "فعل الو. الرجوع عن السري يف طريقه  هوأيضا لتويل اوإذا كان  . )1007(هاربا أدبر 

زيادة  "توىل  "من زيادة املبىن أن يفيد ) توىل ( مقتضى ما يف فعل فإن  ،"ولّى  "فعل للمرادف 
ولعل قصد إفادة قوة . ]24 القصص[  �m��q����p��o��nl: وقد قال تعاىل . يف معىن الفعل 

زْت بقولـه  "ولّى  "فعل الهو الداعي لتأكيد  توليه ملّا رأى عصاه:�m¨��§��¦l )1008(. 
حـال   "مدبراً  ": التوجه إىل جهة اخللف وهو مالزم للتويل فقوله  يف اللغة يقصد بهواإلدبار 

  . مما يقتضي داللتها على التوكيد"ولَّى  "الزمة لفعل 
  :)ومل يعقب (احلال مجلة  -  

                                                 
1006 . 134/  5 .التحرير والتنوير )    
1007 . 463ص . خمتار الصحاح )     
1008 . 228/ 19. التحرير والتنوير )    



 304 

 كـالم  مـن  وهو ميكث، مل وقيل ينتظر، ومل فيعط مل أَي )يعقِّب ومل ( : هـوقول
، )1009(معقب  راجع وكلّ مشر الـق يرجع مل جماهد الـوق يلتفت، مل قتادة الـوق العرب،

. )1010(إذا رجع يقاتل بعد أن وىل  "قد عقب فالن" :  الـاللغة يقولون مل يرجع ، يق أهلو
  :             قال لبيد 

 )1011(ب املعقب حقه املظلوم حىت جر يف الرواح وهاجه        طل

: وقال قتادة . مل ميكث : وقال السدي . ومل يرجع : قال جماهد .  )ومل يعقب (قوله    
توجه إىل شيء كان وىل عنه ، كأنه انصرف على عقبيه : "عقب الرجل ": ومل يلتفت ، يقال 

، عد االنصـراف الرجوع ب معناهوالتعقب .)1012(بعد الفرار  ، إذا كر"عقب املقاتل": ، ومنه 
 �m: ، ومن مث يكون قولـه  )أي اخللْف  (مشتق من العقب ألنه رجوع إىل جهة العقب  وهو

¨��§l  وكان ذلك التويل منه لتغلّب . تأكيد لشدة تولّيه، أي ولّى تولياً قوياً ال تردد فيه
�m��w: عليه قوله  القوة الوامهة اليت يف جبلة اإلنسان على قوة العقل الباعثة على التأمل فيما دل

����y��xl ] من الكناية عن إعطائه النبوءة والتأييد، إذ كانت القوة الوامهة متأصلة  ]10النمل
يف اجلبلة سابقة على ما تلقاه من التعريض بالرسالة ، وتأصل القوة الوامهـة يـزول بـالتخلق    

�m: وقوله  .تعاقب األيام ومبحاربة العقل للوهم فال يزاالن يتدافعان ويضعف سلطان الوهم ب

���¬��«��ªl  ]والنهي عن اخلوف مسـتعمل  . مقول قول حمذوف ، أي قلنا له  ]10النمل
  - عليه السالم -ألن خوفه قد حصل واخلوف احلاصل ملوسى  ،يف النهي عن استمرار اخلوف

رسـلون  ال يجبن لدي امل ":خوف رغب من انقالب العصا حية وليس خوف ذَنب ، فاملعىن 
  .)1013(" ألين أحفَظُهم 

  �m��½��¼����»��º�����¸¶��µ��´�����³��²��±��°��¯���®��¬��«l  - 12 -أ

  ]2-1الكهف [

                                                 
1009 ) .عقب( مادة .  615/  1 . العرب لسان)    
1010 ) .عقب( مادة .  ولسان العرب  . 109/  4. معاين القرآن و إعرابه )     
1011 . 223/ 7. املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية : انظر )     
1012 .57/  7 .تفسري البحر احمليط )    
1013 . 228/  19 .التحرير والتنوير )    
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  :)1014(خرج املعىن يف ضوئها  أوجه يف هذه اجلملة���m ´�����³�l:قوله

  .أنها معطوفةٌ على الصلة قبلَها: أحدها -

  , "الكتاب"وبني صاحبِها وهو " قَيماً"ي أا اعتراضيةٌ بني احلالِ وه: الثاينو -

  :"قَيماً"، ويترتب على األوجه القولُ يف "الكتاب"أنها حال من : الثالث-

وقد منـع  . اعتراض بينهما" ومل يجعلْ"واجلملةُ من قوله ". الكتاب"أنه حالٌ من : أحدها  -
األحسن أن ينتصب مبضـمرٍ، ومل  : ؟ قلت"قَيماً"تصب مب ان: فإنْ قُلْت: "الزخمشري ذلك فقال

فهو داخـلٌ يف حيـزِ   " أَنزلَ"معطوف على " ومل يجعلْ"ألنَّ قولَه " الكتاب"يجعلْ حاالً من 
لٌ بني احلالِ وذي احلالِ ببعضِ الصلةلُه حاالً فاصفجاع ،وكذلك قال أبو البقاء ،)1015("الصلة 

  .وجواب هذا ما تقدم من أَنَّ اجلملةَ اعتراض ال معطوفةٌ على الصلةِ. )1016(العكربي 

: قلـت . منتقلـةٌ : وقيل.  كِّدةٌؤواحلالُ م: "قال أبو البقاء". له"أنه حالٌ من اهلاِء يف : الثاين -
حصالقولُ باالنتقالِ ال ي.  

ومل " :  تقـديره «: قال الزخمشـري . يماًجعلَه ق: أنه منصوب بفعلٍ مقدرٍ، تقديره: الثالث -
: فإنْ قلت: "قال". ، ألنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له االستقامةَ"يجعلْ له عوجاً جعله قيماً

فائدتـه  : قلت. ما فائدة اجلمعِ بني نفْيِ العوجِ وإثبات االستقامة ويف أحدمها غنى عن اآلخر؟
التأكيد، بأد  فَر ـنلو مخوال ي ،له باالستقامة ـ   ىنمستقيمٍ مشهود جٍ عنـد السـوربِ ع 

  .)1017( »والتصفُّح

. أنه حالٌ ثانيةٌ، واجلملةُ املنفيةُ قبلَه حالٌ أيضاًً، وتعدد احلالِ لذي حالٍ واحد جـائز : لرابعا -
ماً: والتقديروجاً قيجاعلٍ له ع أنزلَه غري.   

                                                 
1014 . 430/  4. الدر املصون  )    
1015 . 3/197 . الكشاف)    
1016 . 140/ 2 . التبيان يف إعراب القرآن)    
1017 .197/ 3 .الكشاف)    
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نه حالٌ أيضاً، ولكنه بدلٌ من اجلملة قبلَه ألنها حال، وإبدالُ املفرد من اجلملة إذا أ: اخلامس -
جائز كانت بتقدير مفرد .يف قوهلم: والتقدير اجلملةُ من املفرد لَتدزيداً: "وهذا كنا أُب فْترع 

ـ   : فيه وجهـان، أحـدمها  " له"والضمري يف ".أبو من هو ه التخـاريج  أنـه للكتـاب، وعلي
  ."عبده"أنه يعود على :والثاين.املتقدمةُ

  ]95األعراف[  �m�����Þ����Ý��Ü��Û��Úl –13 -أ 

،  )1018(هو فاجأه ولقيه بغتة أي فجأة واملباغتة املفاجـأة  ) بغتة(املعىن اللغوي لكلمة    
ـ  �m������Þ����Ý��Ül: ومن مث كان هلا عالقة داللية بقوله  ، واملباغتـة  هألن معىن فاجأه وباغت

  .تكون حني ال يشعر ا وإال ما صح تسميتها باملباغتة 
حال ، على أا   �m������Þ����Ý��Ülقد ذهب السمني احلليب يف هده اآلية إىل إعراب و   

 حـاالً أم مصـدراً  " بغتـة " كان إعرابتفيد إفادتها، سواًء أ" بغتة"وهي يف قوة املؤكدة ألن 
 (حال مؤكدة ملعىن  m������Þ����Ý��Ülمجلة  فسرين على جعلأمجع أغلب امل، ولذلك )1019(

ومن مث يكون وجه إعراا مؤكدة للمفعول املطلق أو للحال اليت دلـت عليهـا    )1020( )بغتة 
ويكون دور هذا النوع من التوكيد توجيه السامع إىل قضية عدم الشـعور إذ هـو    .معجميا 

  . القصد من األخذ بغتة
  ] 150 األعراف[ �m��C��B��A��G��F��E��Dl - 14 -أ

لقد اختلف العلماء يف حتديد معىن لفظة األسـف يف هـذه اآليـة ، فانقسـموا إىل             
هـو حـزن    -كما جاء يف املعاجم العربية  -وذلك على اعتبار أن معىن أسف  )1021(قسمني

  :)1022(وأيضا اشتد غضبه
والتكريـر   ،لغايـة ب واألسف الغضقسم يرى أا مبعىن أشد الغضب ومن مث فسروا جميء  -

اَألسف بدون مد ، صيغة مبالغة لآلسف باملـد  ، ومنهم الطاهر بن عاشور، إذ يرى أن للتأكيد

                                                 
1018 . 45ص . الصحاح خمتار )    
1019 . 308 / 3. الدر املصون )      
1020 . 20/  9 .التحرير والتنوير )    
1021 . 66 - 65/ 9 . روح املعاين )    
1022 . 10ص . كتاب األفعال)    
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الذي هو اسم فاعل للذي حل به األسف وهو احلزن الشديد ، أي رجع غضبان من عصـيان  
       .)1023(قومه حزيناً على فساد أحواهلم 

كمـا   - )أسف وغضبان(يكون معىن جميء اللفظني هكذا  و، وقسم يقول إا مبعىن احلزن -
غضبه من حيث له قدرة على تغيري منكرهم، وأسفه وهو حزنه مـن  على أن  –يرى أبو حيان 

  .)1024(حيث علم أنه موضع عقوبة ال يد له بدفعها وال بد منها 
 ،ه اللفظـة ورغم اختالفهم يف حتديد معىن األسف فإم قد حملوا معىن التوكيد يف هـذ        

ممن هو دونك غضـبت  ما تكره فإذا جاء ]أي الغضب واحلزن [ قالوا إما متقاربان ولذلك 
غضبان على  -عليه السالم  -، فعلى هذا كان موسى )1025(وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت

قومه باختاذهم العجل حزيناً ألن اهللا تعاىل فتنهم، وقد أخربه سبحانه بـذلك قبـل رجوعـه،    
فني على أما حاالن مترادفان أو متداخالن بأن يكون الثاين حاالً من الضـمري  ونصب الوص

   .)1026(املستتر يف األول 
� :وعلى هذا فقولـه  . فاألسف هنا  شدة الغضب . أي شديد الغضب "أَسفاً  "قوله ف  

mG��F�l��،�� ومن إطالق األسف على الغضب يف القرآن قوله . أي غضبان شديد الغضب
أي فلمـا  ]  55الزخرف [   m�}��|��{��z���y��xl :تعاىل 

 إنوقال بعـض العلمـاء   . أغضبونا بتماديهم يف الكفر مع توايل اآليات عليهم انتقمنا منهم 
رجع يف حال كونـه غضـبان   قد موسى  ، ليفيد أناحلزن واجلزع استعمل مبعىن األسف هنا 

قد استشهد بآية خمتلفة  )1027(يطي هنا، وإن كان الشنقحزيناً جزعاً لكفر قومه بعبادم للعجل 
من ناحية الذي نسب إليه األسف، ففي آية الزخرف أسند اهللا األسف لذاته، واخلالق ال ينسب 

عليـه   -إليه احلزن، ولذلك فسرها العلماء بالغضب من خالل سياق املقام، أما وصف موسى
  .باحلزن فأمر ممكن -السالم

انطالقا مـن حتديـد معـىن     –وكيد يف هذه اجلملة وهذا الذي ذهبنا إليه من معىن الت   
يتعارض مع حتليل لفظ األسف من ناحية املعـىن املعجمـي    -األسف وكونه مرادفا للغضب

                                                 
1023 . 114/  9 .التحرير والتنوير )    
1024 . 394/  4 .تفسري البحر احمليط )    
1025 . 75. معجم ألفاظ القرآن )    
1026 . 66/  9 . روح املعاين )    
1027 . 320-319/  8 .أضواء البيان : انظر )    
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األسف يف كالم العرب مىت كان مـن ذي  يرى أن   ممن بعضهمواملقامي حسب ما ذهب إليه 
، ومن مث فإن كان زنقدرة على من دونه فهو غضب، ومىت كان من األقل على األقوى فهو ح

السياق يؤيد أم دونه فال توكيد وإن كان حيتمل أن قومه دونه لكان مبعىن الغضب ومـن مث  
فالتأكيد يفيد فكرة الدونية هذه، أو أنه يفيد زيادة املعىن املوجودة يف لفظ األسف ملا فيه مـن  

  . غضب مشوب باحلزن كما هو مستفاد من قول بعض العلماء 
األعراف [m��³��²¾��½��¼���»���º������¹��¸��¶�����µ��´l–15-أ
11[  

فائدة هذه  إن وقيل ،هذه اجلملةُ جواب سؤال مقدر m������¾��½��¼���»lوقوله          
ا يف إىل أ أبو البقاء ذهبو. )1028(اجلملة التوكيد لما أخرجه االستثناء من نفي سجود إبليس

  .  حال كونه ممتنعاً من السجودال إبليس إ أي،  )1029(حمل نصب على احلال 
كما جاء  )إبليس(حال من   �m¾��½��¼���»l  مجلةمهما يكن من أمر فإن و    

ملضمون عاملها وهو ما دلت عليه  وهي حال مؤكدة يف أغلب كتب التفسري وإعراب القرآن ،
ثىن منـه  ألن االستثناء يقتضي ثبوت نقيض حكم املسـت  ،"أستثين"االستثناء، ملا فيها من معىن 
ويف اختيـار  . فكانت احلال تأكيـدا   �m¾��½��¼���»l: للمستثىن، وهو عني مدلول

إشارة إىل أنه انتفى عنه السجود انتفـاء  اإلخبار عن نفس سجوده جبعله من غري الساجدين 
شديدا ألن قولك مل يكن فالن من املهتدين يفيد من النفي أشد مما يفيده قولـك مل يكـن   

[  �m��m��l��k��j��i��h��g��fe�����d�����c��bl: له تعـاىل كما يف قو مهتديا
ففي اآلية إشارة إىل أن اهللا تعاىل خلق يف نفس إبليس مجلة تدفعه إىل العصيان  ] 56األنعام 

وإمنـا  . عندما ال يوافق األمر هواه، وجعل له هوى ورأيا، فكانت جبلته خمالفة جلبلة املالئكـة 
ه مل حيدث من األمر ما خيالف هواه، فلما حدث األمر بالسـجود  استمر يف عداد املالئكة ألن

إشارة إىل أنه مل   �m¾��½��¼���»l: ظهر خلق العصيان الكامن فيه، فكان قوله تعاىل
رجاء يف حصوله بعد، وقد اليقدر له أن يكون من الطائفة الساجدين، أي انتفى سجوده انتفاء 

                                                 
1028 . 416/ 1. التبيان يف إعراب القرآن )    
1029 . 293/ 3. الدر املصون )    
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�m��A:  -بعد ذلك  – حلكاية السؤال واجلواب يف قولهوذلك متهيدا  ،علم أنه أىب السجود إباء

G��F��E���D��C��B l� ] 1030( ]12األعراف (.  
 - السالم عليه - آلدم سجد ممن أي  �m¾��½��¼���»l:  تعاىل قوله ذكر وقد

، العـدم  عموم ال العموم عدم االستثناء من املعلوم ألن السجود عدم االستثناء من علم أنه مع
 يفيـده  إمنـا  وهـذا .  منفرداً وال معهم ال مطلقاً السجود منه يصدر مل أنه أي ينالثا واملراد

 يتم فال واألوقات األحوال عموم يفيد ال املذكور التنصيص بأن فيه ونظر،  قيل كذا التنصيص
 نعم، ال أم إثبات النفي من االستثناء أن يف اختلفوا القوم إن يقال أن املقام هذا وحتقيق ،ذكر ما

 بطريـق  أنـه  إىل احلنفية من طائفة وذهب، العبارة بطريق للمستثىن ثابتاً احلكم نقيض نفيكو
 بطريـق  احلكم يستفاد وإمنا، عنه املسكوت حكم يف املستثىن أن إىل آخرون وذهب.  اإلشارة
  .)1031( املخالفة مفهوم

نـاع  يف هذا السياق ورود األمر بالسجود، وامت" مل يكن من الساجدين"ومما مييز مجلة 
  :إبليس من ذلك فقد ورد يف اآليات التالية 

- �m£��¢��¡�����~��}��|��{��z����y��x��w��vl 

  .]34البقرة[
- �m�Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î��ÍË���Ê��É��È��E��D��C��B��A

H��G��Fl  ]32-31-30احلجر[.  
- �mz�����y��x��w��v��u��������t�����s����r��q���p���o����n��m��ll� ]هف الك

50[.  
- �mi���h��g��f��e��d��c���b��al  ] 116طه[  
- �mª��©��¨����§������¦��¥l  ] 34ص[.  

وتعدد أوجه تأدية هذا املعىن العام املتمثل يف عدم سجود إبليس، بتراكيب خمتلفة يعين   
اختالف املعىن املقصود سياقيا يف كل مجلة، وذلك حبسب سياق اآلية، وما ورد فيها قبل هذه 

ملة وبعدها مما يكشف لنا ما حنن بصدده من بيان دور التوكيد باحلال املؤكدة، و الـذي  اجل
  .يتضح بتركيز اآلية على عدم سجوده بيانا الستنكار ما قام به، وأنه مل يفعل ذلك مطلقا

                                                 
1030 . 39 - 38/ 8. التحرير والتنوير)     
1031 . 87/  8 . روح املعاين)    
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  ]175النساء  [  �m���Ì��Ë���Ê��É��È��Ç���Æ��Å���Äl–16 -أ
لُ مدبيو اطُ الطَّرِيقرالساطٌ ورقَالُ صفَي ادنيِ صالس ومعىن املسـتقيم أنـه ال   .)1032(ن

 اعوجاج فيه، ألن السري يف الطريق املستقيم أيسر على السائر وأقرب وصـوال إىل املقصـود،  
داال على التوكيد باعتبار تضـمن  " مستقيما"وارتباط الصراط هنا بفعل اهلدية جيعل من لفظ 

ولذلك أعربت عنـد   للفظة هذا املعىن من خالل وظيفة احلال،معناها يف ما سبقها، وقد أدت ا
ملخالفتها لصاحبِها بزيادة " تبسم ضاحكاً: "بعض العلماء على أا حال مؤكدة، وليس كقولك

  .)1033(الصفة وإن وافقته لفظاً 
  ] 91البقرة [   ��mn��m���l��k��j l – 17 -أ

وهذه اآلية علم يف التمثيل للحال ���mk��j�l: حال مؤكدة لقوله "مصدقاً " ولفظ  
الطاهر  كما يرى.)1034(تقدم معناها يف الكالم ومل يبق هلا هي إال معىن التأكيد وذلك ل املؤكدة

مشعر بوصف زائـد   �m�n��m���l l : مؤسسة ألن قوله حاالعدها  إال أنهبن عاشور 
وال يكذبـه ويف  إذ قد يكون الكتاب حقاً وال يصدق كتاباً آخر ���mk��j�lعلى مضمون 

إال أن ما ذهـب إليـه ال    .)1035(جميء احلال من احلال زيادة يف استحضار شؤوم وهيئام 
يتناىف مع معىن التوكيد فيها، إذ جميئها ينفي احتمال أال يكون مصدقا رغم أنه حق، كمـا أن  

تشف من استحضار شؤوم وهيئام مبا حتمله داللة احلال يزيده معىن التوكيد وضوحا مبا يس
معىن املالبسة مع التأكيد على هذه الصورة دون غريها مما قد حيتمله اللفظ لو جاء مطلقا دون 

  . احلال املؤكدة 
   :النعت املؤكد بعض معاين / ب
  ]21النحل[ ������mzzzz��|���{|���{|���{|���{���a��`��_��~��}l-1-ب

  m����}|���{�l� فيهم  ، للداللة على عراقة وصف املوت)أموات  (لفظ  تأكيد ملضمون �
الذي إن جـاء يف   -وإن خالف القول بالتوكيد .)1036(بأنه ليس فيه شائبة حياة ألم حجارة 

.  وصفهم باملوت جمـازاً بعض املفسرين كما فعل ابن عطية إذ رأى أنه قد   -سياق دفع ااز
                                                 
1032   104ص  .املصباح املنري)  
1033 . 2/472. الدر املصون  )     
1034 .179/  1 .احملرر الوجيز )    
1035 . 608/  1 .التحرير والتنوير )    
1036 .126/ 14 . نفس املرجع)    
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تصـفوا  أي مل يقبلوا حياة قط  وال ا )غري أحياء(وإمنا املراد ال حياة هلم فشبهوا باملوت، وقوله 
  .))1037ا

أوىل عند  التأسيس و إن كان ،بعضهم عند التأكيد ذكره فائدةومهما يكن من أمر فإن   
 لالحتـراز  به فجيء كالنطفة، احلياة تعتريه قد فيه حياة ال ما بعض أن أغلب املفسرين، وذلك

ـ  أن وجوز، مآال للحياة قابلني وغري حاالً أموات هم:  قيل فكأنه البعض هذا مثل عن  ونيك
 " يف فريتكب وغريهم العقول ذوي من معبودام مجيع يتناول ما ذكر مبا عنه املخرب من املراد

اتواز عموم " أَمم   غري أحياء صفة مؤكدة له كان ما ليشمل اا أ وجيوز أن يكون قصد
  �m�Ó���Ôl: يف احلال غري أحياء ليدفع به توهم أن قوله أموات فيما بعد إذ قد قال تعـاىل  

  .)1038(أي ستموت  ]30الزمر [
 مـن  يكون للحياة قابلني بغري فسر إذا ��m����}|���{�lأمهية ذكر  كما ميكن أن تفهم  
فـإن املعـىن    التأكيد اعترب ، وإذا)1039(  اجلملة يف تأسيساً ليكون البعض بصفة الكل وصف

ملـوت، لـدفع   ف يف لفظه من كونه نفي ضد ااملستفاد من لفظ التوكيد مبا حيمله من اختال
احتماالت أخرى ال تفي بالغرض املقصود يف اآلية دل عليه استعمال اللفظ ونفي ضده لتأكيد 
على إرادته حقيقة ال جمازا، كال ال جزأ إىل غري ذلك مما ميكن أن يستفاد من مثل هذا التركيب 

  .من دالالت ترتبط بسياق اآلية، والسورة ككل 
   ]233البقرة [�m��~��}���|��{��z����¢��¡�¥��¤��£ l – 2-ب

  "وكلمة  يف أنه خرب يف معىن األمر املؤكد  "يتربصن"قوله مثل هنا   " يرضعن   "والفعل

ألنه ممـا  ] 196  البقرة[ ��mã��â��á l:  كقوله  ، وهي نعت مؤكد،توكيد  " كاملني 
 عـامني  أي ) نِحولَي() 1040(  ومل تستكملهما "فالن حولني أقمت عند"   : يتسامح فيه فتقول

 بذلك ووصف، صفته )كَاملَينِ ( و الظرفية على منصوب وهو االنقالب على يدور والتركيب
�m�¥��¤��£��¢��¡ l  املعتادة املساحمة على مبين تقرييب ال حتقيق التقدير أن لبيان تأكيداً

                                                 
1037 . 386/  3 .احملرر الوجيز )    
1038 . 105/  2. يف إعراب القرآن  التبيان)    
1039 . 120/  14. روح املعاين )    
1040 . 135/ 1. الكشاف )    
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املـراد  ووصف احلولني بكاملني تأكيد لرفع توهم أن يكون ، )1041(احلكم عليه للمتوجه بيان
حوالً وبعض الثاين؛ ألن إطالق التثنية واجلمع يف األزمان واألسنان ، على بعـض املـدلول ،   

قد و ،)1042(ويريدون سنة وبعض الثانية  "هو ابن سنتني": إطالق شائع عند العرب ، فيقولون 
ذ دفع مثل هذا االعتبار من ذهن السامعني هلو أصل من األصول الوظيفية لالستعمال اللغوي، إ

ال بد من توجيه ذهن السامع إىل املقصود بالعبارة الكافية وإن كان هناك زيادة يف اللفظ ينبغي 
  .أن يكون هلا فائدة يف ما يتحصل من اخلطاب

  ]51النحل[  m����½��¼��»º�������¹��¸����¶��µ´�����³��²��±��°��¯l – 3-ب

علـى هـذا   " اتخذ"و " إهلَين" لـ توكيد "اثْنينِ" على أن  يكاد أغلب العلماء جيمع    
حيتمل أن تكونَ متعديةً لواحد، وأن تكونَ متعديةً الثنني، والثاين منها حمذوف، أي ال تتخذوا 

إمنـا  : فإنْ قلت «:وكالم الزخمشري هنا يفْهِم أنه ليس بتأكيد فإنه قال)1043(ً إهلني اثنني معبودا
عندي رجالٌ ثالثـةٌ وأفـراس   " :لواحد واالثنني، فقالوامجعوا بني العدد واملعدود فيما وراء ا

؛ ألنَّ املعدود عارٍ عن العدد اخلاص، فأما رجل ورجالن وفَرس وفرسان فمعدودان فيهما "أربعةٌ
  فما وجه قوله تعاىل" رجالن اثنان" و" رجل واحد": داللةً على العدد،فال حاجةَ على أَنْ يقال

:�m ��µ´�����³l على شيئني : ؟ قلت لَّ على أن املعيند أو التثنية احلاملُ ملعىن اإلفراد االسم 
اجلنسية والعدد املخصوصِ، فإذا أُريدت الداللةُ على أن املعين به منهما والذي يساق إليـه   مها

رى أنك لـو  احلديثُ هو العدد شفع مبا يؤكِّد العدد، فدلَّ به على القصد إليه والعناية به،أال ت
اإلهليةَ ال: قلْت ثْبِتل أنك تيوخ،نسحمل ي دانيةا إله،ومل تؤكِّده بواحدحوقد قصد  .)1044( »لو

هنا كما يرى ابن عاشور النهي عن التعدد اخلاص وهو قول اوس بإهلني وذلك إبطال لشرك 
  . ) 1045( خمصوص وهو يدل اقتضاء على إبطال اختاذ آهلة كثرية

لنا يف هذه اآلية فائدة النعت املؤكد كأحد أشكال التوكيد املعنوي يف اللغـة  وتتجلى   
فيكون يـا عـن   " اثنني"العربية مبعناه الواسع، يف كون النهي يف هذه اآلية ينصب على لفظ 

                                                 
1041 . 146/  2 . روح املعاين )    
1042 . 431/  2 .التحرير والتنوير )    
1043 . 333/ 4. املصون الدر)   
1044 . 151/ 3 . الكشاف)    
1045 . 173 -172/ 14.التحرير والتنوير )    



 313 

لفهم منه أنه منصب على املفعول به، ويكـون املعـىن   " إهلني" الشرك ، ولو اقتصر قوله على 
  . هلني الذي يطابق دون ربطها بالعدد ليقابلها بعد ذلك باإلله الواحد النهي عن اختاذ اإل

  ]40هود [    �m��m��l��k��j�����i��h��g���f��e��d��c��b��al – 4-ب

، فإذا قرئت )1046(على التوكيد يف هذه اآلية على وجه قراءا )اثنني(تتوقف داللة لفظ   
إىل ) كـل (أي بإضـافة    -رئت من دون تنويننعتا مؤكدا، وإن ق) اثنني(كان ) كلٍّ(بتنوين 

 امحـل  املعىن وحاصل ، وانتفى معىن التوكيد فيها،)امحل(كانت مفعوال به للفعل -) زوجني(
  .)1047(احليوانات من نوع كل من وأنثى ذكراً

������mg��f:  وقال تعاىل، الزوج خالف الفَرد يقال زوج أَو فَردو  � � � � �e��d��c��bl 

، )1048(أَيضاً يسمى زوجاً ويقال مها زوجان لالثنني ومهـا زوج   وكل واحد منهما ] 7 ق[ 
 ،له زوجاً فيصري فرد إىل ينضم ملا اسم وأصله. حالة يف آلخر ثَانياً يكون شيء الزوجكما أن 

 عليه يدل كما،  النوع من واألنثى الذكر هنا ) زوجني ( بـ واملراد . لآلخر زوج منهما وكل
 ( و،  تبعيضية ) من ( و. األنواع مجيع أزواج من فيها امحل أي، )زوجني ( إىل )كل ( افةإض

 الزوج ألن منهما واحداً زوجني كل حيمل أن يتوهم لئالّ بيان وهو،  ) امحل ( مفعول ) اثنني
 وقرأه. وتثقل السفينة لتضيق نوع من اثنني من أكثر حيمل ولئال،  متصلني اثنني من واحد هو
 كـل  مـن  أي، إليـه  مضـاف  عن عوض تنوين فيكون " كلَ " بتنوين " كلَ من " فصح

 أي " زوجني" لـ صفة " اثنني " ويكون،  " امحل " مفعول " زوجني " ويكون،  املخلوقات
  .)1049( اثنني على تزد ال
  ]3الرعد  [��ma��`��_��~��}���������|��{ l - 5-ب

                                                 
1046  وباقي،  توكيد نعت )اثنني(و،  مفعول وزوجني حيوان كل من أي )كل( بتنوين "زوجني كلّ من ": حفص لقد قرأ)  

/ 5 . احمليط البحر تفسري: انظر  "ازدواج له ما كل من":  أي العموم مبعىن وزوجني،  امحل مفعول )اثنني(و باإلضافة السبعة
222.  

1047 . 53/  12 . روح املعاين )    
1048 . 291/  2 .لسان العرب )    
1049 . 72/  12 . والتنوير ريرالتح)    



 314 

كل منهما زوج اآلخر وأكد به الزوجني لـئال  أي اثنينية حقيقية ومها الفردان اللذان 
إذ يطلق الزوج على اموع لكن اثنينية ذلك اعتبارية أي جعل  ،املراد بذلك الشفعان أنيفهم 

إما يف اللـون كـاألبيض    ،من كل نوع من أنواع الثمرات املوجودة يف الدنيا ضربني وصنفني
أو يف الكيفية كاحلار  ،ة كالصغري والكبريأو يف القدر ،أو يف الطعم كاحللو واحلامض ،واألسود
فإنـه   ال بد وأن يكونا اثنني، نيالزوج وإذا كان من املعلوم أن . )1050(وما أشبه ذلك، والبارد

وهو ما فسر به ابن عادل هذا التركيب وذلـك  .» "اثْنين "ِذكر فائدة جيدر بنا أن نبحث يف 
مما يؤدي إىل فهم معـىن قـد ال   " اثنني"لفظ انطالقا من مقارنته بتركيب مطابق له مع حذف

أنه تعاىل أول ما خلق العامل ، وخلق فيه األشجار ،  ، فريى يكون هو املقصود هنا يف هذه اآلية
مل يعلم أنَّ املراد النوع ، أو  "زوجينِ  ": خلق من كل نوع من األنواع اثنني فقط ، فلو قال 

ومها  ،بالشخص منا أنه تعاىل أول ما خلق من كل زوجني اثننيعل "اثْنينِ  ":الشخص فلما قال 
كما  . )1051( وكذلك القول يف مجيع األشجار ، والزروع  - عليهما السالم -آدم وحواء : 

  . )1052(حتقيقاً لالمتنان  على أن معىن التوكيد فيه  ميكن تفسري جميء الوصف املؤكد هنا

  ]46احلج[ �m�����Ê��É��È����Ç��Æ���Å����Ä��Í��Ì�����Ël -6-ب

 مث إن كانت قد صفة أو بدالإن كانت  m�����Í��Ì�����Ëlقوله أختلف حول وظيفة 
كما  )1053(أنَّ القلوب ال تكونُ يف غري الصدور، أو هلا معىن زائد؟ذلك ؛ توكيدأفادت معىن ال
اعتقـد أن  الذي قد تعورف و  : قلت، أي فائدة يف ذكر الصدور  : فإن قلت «: قال الزخمشري

واستعماله يف القلـب   . أن تصاب احلدقة مبا يطمس نورها العمى على احلقيقة مكانه البصر وهو
املعتقد من نسبة العمى إىل القلوب حقيقة ونفيـه   استعارة ومثل فلما أريد إثبات ما هو خالف

هـو  زيادة تعيني وفضل تعريف ليتقرر أن مكان العمـى   عن األبصار احتاج هذا التصوير إىل
  "   : املضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بني فكيك فقولك ليس  : القلوب ال األبصار كما تقول

  : ادعيته للسانه وتثبيت ألن حمل املضاء هو هو ال غري وكأنك قلت تقرير ملا  " الذي بني فكيك 

                                                 
1050 . 100/  13 .روح املعاين)    
1051 . 382/  9.تفسري اللباب البن عادل )    
1052 . 13/84 .التحرير والتنوير )    

1053 .157  /5.الدر املصون )    
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بعينـه   السيف وأثبته للسانك فلتة وال سهواً مين ولكن تعمدت به إيـاه  ما نفيت املضاء عن"
  .)1054( »  تعمداً

�m��^�]��\���[��Z��Y��X��W��V��U���T��S��R-7-ب

i��h��g��f��e������d��c��b��a��`_l ]112النحل[  

وأمن البلد اطمأن به أهله فهو آمـن و   ،ن أن يستعمل يف سكون القلبأم يف األصل
اطمأن  ، وكن ومل يقلقاطمأن القلب س و )1056(واَألمن ضد اخلَوف واَألمنة اَألمن )1055(أمني

، ومن هذين التعريفني تبدو لنـا  )1057(وموضع مطمئن منخفض ،اختذه وطنا و باملوضع أقام به
، ي القرية اليت كانت آمنة مطمئنـة العالقة املعنوية بني اللفظني اللذين يؤديان نفس املعىن ،  ه

على نـوع مـن    مما يعين تأدية معىن وظيفي حيتوي) آمنة(ورغم ذلك جاءت مطمئنة صفة لـ
القرية كان أمنها وهو ما نستشفه من حماولة بعض املفسرين شرح معىن اللفظني، إذ  ، التوكيد

أن العرب كانت تتعادى، ويقتل بعضها بعضا ، ويسيب بعضها بعضا، وأهل مكة ال يغار عليهم 
بأهلها، ال حيتاج أهلها قارة : يعين) مطْمئنةً( وقوله. ، وال حياربون يف بلدهم، فذلك كان أمنها

 .)1058(إىل النجع ، كما كان سكان البوادي حيتاجون إليها 

  ]27فاطر[  �m����¤��£���¢��¡�����~��}��|��{l -8 -ب
 ، لألسـود الغربيب تأكيد ومن مث فإن  )1059(يقال أسود غربيب أي شديد السواد  

ومن حق التوكيد  ب فيه،وهو الذي أعد يف السواد وأغر" أسود غربيب وأسود حلكوك:" يقال
وما أشبه ذلك؛ ووجهـه أن يظهـر    "أصفر فاقع ، وأبيض يقق " : أن يتبع املؤكد، كقولك 

وإمنا يفعل لزيادة التوكيد ، حيث يدل على ، املؤكد قبله ، فيكون الذي بعده تفسرياً ملا أضمر
  .)1060( املعىن الواحد من طريق اإلظهار واإلضمار مجيعاً

                                                 
1054 . 87/ 4.  الكشاف )    
1055 . 10ص . املصباح املنري )    
1056 . 15ص . خمتار الصحاح)    
1057 . 143ص . املصباح املنري )   
1058 309/  17 . 1ط.  2000. مؤسسة الرسالة . أمحد حممد شاكر : ت .القرآن تأويل يف البيان جامعلطربي، ا)    
1059 . 303. خمتار الصحاح )    

1060 . 83/ 5. الكشاف)    
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، ملا فيه من تعارض بني سـبب  على مذهب من جييز حذف املؤكدوهذا ال يصح إال  
التوكيد الذي يؤتى به لزيادة تقرير اللفظ أو املعىن وحتقيقهما، ومقام احلذف الذي يلجأ إليـه  

هو على التقـدمي  : وقيل  املتكلم استغناء لبيانه بقرينة ما قد تكون لفظية أو معنوية أو مقامية،
سود بدل من غرابيب وهذا أحسـن، وحيسـنه   : قيل لذلك و. "بسود غرابي"والتأخري ، أي 

أن اهللا يـبغض  « : مل يلزم فيه أن يستعمل تأكيداً، ومنه ما جاء يف احلـديث  "غرابيب"كون 
  :، وقال الشاعر )1061(، يعين الذي خيضب بالسواد »الشيخ الغربيب 

  )1062(والرجل الئحة والوجه غربيب          العني طاحمة واليد ساحبة
  ]117املؤمنون[ ��mÄ��Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶ l -9 -ب

 :)1063(شرط ، ويف جوابه وجهان كما جاء يف كتاب اللباب ��m�¸��¶�l: ومجلة 

ـ  �m�Ä��Ã��Â��Á l: أنه قوله : أحدمها  : ه ـوعلى هذا ففي اجلملة املنفية، وهي قول
m�À�����¿��¾��½�l�� وجهان أيضا :  

ال يكون اإلله املَدعو من دون : وهي صفة الزمة أو مؤكدة ، أي  "إِهلاً " فة ، لـ أا ص -1
. اهللا إالّ كذا ، فليس هلا مفهوم مستقل على املعىن املستفاد مما قبلها وذلك لفساد املعىن عندئذ 

إذ ال يفهم يف مثل هذا التركيب ]  38األنعام  [  �m��k��j����i��hl: ومثله قوله تعاىل 
 .نّ مثَّ إِهلاً آخر مدعوا من دون اهللا له برهان ، وأن مثَّ طَائراً يطري بغري جناحيه أ

أا مجلة اعتراض بني الشرط وجوابه ، وإىل الوجهني أشار الزخمشري بقوله وهي صـفة   - 2
جِيَء ا للتوكيد ال أن يكون يف اآلهلة مـا  ]  38األنعام [  �m��k��jl: الزمة كقوله 

من أَحسن :" ز أن يقوم عليه برهان ، وجيوز أن يكون اعتراضاً بني الشرط واجلزاء كقولك جيو
  " .إىل زيد ال أحد أَحق باإلحسان منه فاللَّه مثيبه

                                                 
1061 . 312/  7 .تفسري البحر احمليط )    
1062 / 1. هد اللغة العربية املعجم املفصل يف شوا:  انظر. ينسب البيت إلبراهيم بن عمران األنصاري وامرئ القيس )  

والعني قادحة واليد ساحبة                والرجل ضارحة واللون :                     ويروى على النحو التايل أيضا . 307
.غربيب   

1063 . 33/  12.تفسري اللباب البن عادل )    
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½��¾��¿������m: قوله تعـاىل  ومما يكاد جيمع عليه أغلب العلماء يف ختريج هذه اآلية أن 

À�lا للتأكيد ، وبناء احلكم املستفاد من جزاء الشرط مـن  ء يصفة الزمة إلهلا ال مقيدة ج��
الوعيد باجلزاء على قدر ما يستحق تنبيهاً على أن التدين مبا ال دليل عليه ممنوع فضالً عما دل 

ء به للتأكيـد كمـا يف   يالدليل على خالفه ، وجيوز أن يكون اعتراضاً بني الشرط واجلزاء ج
وقد اعتربت هـذه  . )1064(ه باإلحسان فاهللا تعاىل مثيبه من أحسن إىل زيد ال أحق من: قولك 

�m��j:الصفة الزمة ال لالحتراز من أن يكون مث آخر يقوم عليه برهان فهي مؤكدة كقولـه 

��kl    وجيوز أن تكون مجلة اعتراض إذ فيها تشديد وتأكيد، فتكون ال موضع هلا مـن
  .)1065( "سيء إليه من أساء إليك ال أحق باإلساءة منه  فأ": اإلعراب كقولك 

: ه ـحال من قول ��m�À�����¿��¾��½�l: وقد ذهب الطاهر بن عاشور إىل إعراب قوله 
�m��¼���»��º��¹��¸��¶l  ا مؤكدة ، فيقولوهـي  « : ، وإن اتفق مع اجلمهور يف كو

، وهذا إمنا يدل على )1066(» حال الزمة ألن دعوى اإلله مع اهللا ال تكون إال عرية عن الربهان 
كن معىن التوكيد يف هذا التركيب رغم سعة اعتباره حاال أو صفة، فيكون االعتماد يف الداللة مت

  .على جانب التوكيد أكثر ارتباطا مبا تنصرف إليه الداللة هنا 
  ] 102النساء [  ��mh��g��f����e l – 10 -ب

وما عن  من الفعل مال مبعىن مل يستقر على ظهر الدابة وأيضا مل يكن معه سيفوامليل 
كما هو  ، ويطلق على العدول عن شيء كان معه إىل شيء آخر)1067(الطريق واحلق ميال عدل

وملّا كان املقصود من امليل هنا . فيعدلون عن معسكرهم إىل جيشكم : أي املعىن يف هذه اآلية 
 على)  ميلةً( وانتصب  . ، أي فيشدون عليكم يف حال غفلتكم)على ( ـالكَر والشد ، عدي ب

واستعملت صيغة املرة هنا كناية عـن القـوة   . أي شدة مفردة  أنه مفعول مطلق مبني للعدد
والشدة، وذلك أنّ الفعل الشديد القوي يأيت بالغرض منه سريعاً دون معاودة عالج، فال يتكرر 

تنبيهاً على  "واحدة  ": الفعل لتحصيل الغرض ، وأكّد معىن املرة املستفاد من صيغة فعلة بقوله 
ويفهم مـن   .)1068("فيميلون  ": قصد معىن الكناية لئالّ يتوهم أنّ املصدر رد التأكيد لقوله 

                                                 
1064 . 71/  18. روح املعاين )    
1065 . 425/  6. تفسري البحر احمليط )    

1066 . 136/  18. ر والتنوير التحري)    
1067 . 299ص . كتاب األفعال )    
1068 . 187/ 5. التحرير والتنوير )    
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ممـا  فعل امليل ذلك القصد إىل املرة يف احلدث ال إىل مطلق احلدث ، ولو قصد إىل ذلك لكان 
  .وليس هو املراد يف هذه اآلية  ،يوحي بالغرابة يف حدوثه

  ] 168البقرة  [  �m�º��¹���À��¿��¾��½��¼���»l –11 -ب 
 يف كما احلكم تعميم به احلالل وصف وفائدة " حالال " صفة " طَيباً ":  تعاىل وقوله  

 بعـض  حـرم  مـن  على الرد ليحصل]  38 األنعام[  �m��g��f��e��d���cl:  تعاىل قوله
  . )1069(املوصوفة  غري خبالف تعم عامة بصفة املوصوفة النكرة فإن، احلالالت
قد فسر الطاهر بن عاشور داللة هذين اللفظني انطالقا من فـروق معنويـة دقيقـة    و  

كما جاء يف " طاب الشيء طيبا: "تستخلص سياقيا من اللفظني وإن كان مترادفني، ألن قولنا 
، إال أن وصف أحدمها باآلخر ينيبء ـذا   )1070(معناه حسن وحال و أيضا حلّمعاجم اللغة 

��:دق حىت يكاد خيفى على القارئ غري املتأمل، لذلك يرى ابـن عاشـور أن   الفرق الذي قد ي
m��À��¿l  والثاين لبيان علتـه   ،املوصولة ، أوهلما لبيان احلكم الشرعي) ما ( حاالن من

ألن الطيب من شأنه أن تقصده النفوس لالنتفاع به فإذا ثبت الطيب ثبتت احللِّية ألن اهللا رفيق 
واملراد بالطيب هنا ما تسـتطيبه النفـوس   .ا فيه نفعهم اخلالص أو الراجح بعباده مل مينعهم مم

باإلدراك املستقيم السليم من الشذوذ وهي النفوس اليت تشتهي املالئم الكامل أو الراجح حبيث 
  .)1071(ال يعود تناوله بضر جثماين أو روحاين  

   ] 38نعام األ[   ��mn��m������l��k��j����i��h��g��f��e��d���c l – 12 -ب
قصد به الشمول واإلحاطة ، ألنـه   �m��k��jlبقوله  )طائر  (وكذلك وصف     

وال طـائر  ": أنه طائر ، كأنه قيل  �m��k��jlوصف آيل إىل معىن التوكيد ، ألنّ مفاد 
الزائدة يف سياق النفي؛ ) من ( الذي دلّت عليه والتوكيد هنا يؤكّد معىن الشمول . "وال طائر 
ونكتة التوكيد  .اجلنسني  من هذين الوصفني تقرير معىن الشمول احلاصل من نفي امسيفحصل 

وقد فسر صـاحب   .)1072(أنّ اخلرب لغرابته عندهم وكونه مظنة إنكارهم أنه حقيق بأن يؤكّد 
أنّ هذين الوصفني يف باملسند إليه وتفسري  بيان بابيف املفتاح هذا النوع من التراكيب املؤكدة 

                                                 
1069 . 38/  2 . روح املعاين )    
1070 . 119. كتاب األفعال )    
1071 . 102/  2 .التحرير والتنوير )    
1072 . 216 /  7 .التحرير والتنوير )    
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يوجه الطاهر وذا ، )1073( آلية للداللة على أنّ القصد من اللفظني اجلنس ال بعض األفرادهذه ا
 هـبن عاشور داللة التوكيد هنا إىل غري ما درج عليه أغلب املفسرون يف فائدة التوكيد يف قول

 :�m��k��jl   از يف الذي مل يؤت بهكان رفع احتمـال   وإن )طائر (لرفع احتمال ا
 .اعتبار تأكيد العمـوم أوىل   ذلك أنمجلة نكت التوكيد اللفظي إالّ أنه غري مطّرد ، ااز من 

  . "نظرته بعيين ومسعته بأذين"  :خبالف حنو قوهلم 
   واختذت من شعر صدارها                 : وقول صخر 

  .)1074(إذ من املعلوم أنّ الصدار ال يكون إالّ من شعر 
��m:  هسبحان قوله يف الوصف وكذا �k��j����i��hl وال أي أيضاً التعميم لزيادة 

 فقد السرعة جماز لقطع إنه:  وقيل، جبناحيه اجلو نواحي من ناحية يف يطري الطري أفراد من فرد
  :كقوله،ذلك يف الطريان استعمل

  )1075(وحدانا زرافات إليه طاروا       هلم ناجذيه أبدى الشر إذ قوم              
�m���o���n:  تعاىل قوله يف كما جمازاً والنصيب العمل يف الطائر استعمل لكوكذ

s��r��q��p l��� ]للمجاز ترشيحاً جبعله - ذلك مع التجوز واحتمال ]. 13 اإلسراء- 
 اهليئـة  تلـك  تصوير الوصف وجه أن املتأخرين بعض واختار ،قرينة بدون إليه يلتفت ال بعيد

  .)1076( ةوالقدر القوة كمال على الدالة الغريبة

وذكر الزركشي خترجيا آخر هلذه اآلية بناه على املعىن اللغوي للفظ الطـريان الـذي   
، كما ربطه بالسياق اللغوي الذي ورد فيه )1077(يف املشي اإلسراعلغة يف اخلفة وشدة  يستعمل

ـ  "يطري جبناحيه"قوله يكون ف " من دابة يف األرض"  متمثال يف شكل العطف على قوله   ارافع
 وال طائر األرضوما من دابة يف ": وقيل لو اقتصر على ذكر الطائر فقال  ،هذا املعىن الحتمال

ن املعطوف عليه إذا قيد بظرف أو حال أل " األرضوال طائر يف "  ظاهر العطف يوهم  لكان "
الذي ال يطـري   األرضاختصاصه بطري مما ينجر عنه أن يكون املعىن املقصود  ،يقيد به املعطوف

                                                 
1073 . 285ص. مفتاح العلوم )    
1074 . 216 /  7 .التحرير والتنوير )    
1075 .  22/ 8. املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية : انظر . للقيط بن أنيف العنربي البيت )    
1076 . 143/ 7. روح املعاين )    
1077 . 262/  2 .يف علوم القرآنالربهان )    
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نه لـيس  أوالبط وحنوها فلما قال يطري جبناحيه زال هذا الوهم وعلم  واإلوز كالدجاججبناحيه 
  .)1078( تقيدت به الدابة إمنابطائر مقيد 

  �m���~��}�����|��{��z���y��x��w���v��u��t¡��¤��£��¢l -13 –ب

   ]110التوبة [
ميثل فيـه   الذيلقد جاءت داللة التوكيد يف هذه اآلية من خالل التركيب املوصويل،   

وداللته على هذا املعىن من خالل صلته ألن االسـم  ) بنيام( االسم املوصول صفة مؤكدة لـ
املوصول ال حيمل داللة معجمية بلفظه وإمنا يعترب حياديا من هذه الناحية وتأيت الصلة لتوضيح 

جـاء  : "قالفاملعىن حتدده الصلة كأنه " جاء من قام"و" جاء من اجتهد: "داللته، فو قيل مثال
صلة املوصول حددت داللة الذي وأعطتـها صـبغة    "بنوا " فقوله " . جاء القائم"و "اتهد 

  " .الذي" والوصف " بنيام" التوكيد الذي فهم من املسند إليه 
ال هو أنـه   -كما جاء يف كتب التفسري-الذي يتحدد من خالل هذا التركيب املعىن و  

باً للقلق واالضطراب والوجل يف القلوب ووصف بنيـام مبـا   يزال هدم بنيام الذي بنوا سب
بعلـة   رشـعا وصف لإليذان بكيفية بنائهم له وتأسيسه على ما عليه تأسيسه مما علمت ولإل

وصف بذلك للداللة على أن املراد بالبنيان ما هو املبين حقيقة ال ما دبروه من : احلكم، وقيل 
  :كما يف قوله  ،األمر وتقديره األمور فإن البناء قد يطلق على تدبري

   إذا كنت تبنيه وغريك يهدم          مىت يبلغ البنيان يوماً متامه                   
 ،فالبنيان مصدر أريـد بـه املفعـول    .وحاصله أن الوصف للتأكيد وفائدته دفع ااز   

 "الذي بنـوا " أن كما فسر املعىن هنا على  . )1079(جلمعيةاووصفه باملفرد ما يرد على مدعي 
وهم من يتوهم أم مل يبنـوا  مما يدفع  . )1080( تأكيد وتصريح بأمر املسجد ورفع اإلشكال

  .)1081("  كم أبين ودم":  وذلك أنه قد يقالحقيقة ، وإنما دبروا أموراً ، 
  ] 111التوبة  [ ��mÍ��Ì��Ë�����Ê���É l – 14 -ب

                                                 
1078 . 426/  2 .نفس املصدر )    

1079 . 23/  11 . روح املعاين )    
1080 . 86/ 3. احملرر الوجيز )    
1081 . 376/  8 .للباب البن عادل تفسري ا)    
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لفهم " استبشروا ببيعكم" ، يف هذه اجلملة لو قيل )1082(توكيد  "الذي بايعتم بِه  ": قوله و 
منه البيع أو املبايعة ومها أمران خمتلفان، وملا كان احلديث عن املبايعة، جاء حبـرف اإلضـافة   

�:الذي بايعتم، كما أنه باإلضافة إىل ذلك بني أن املبايعة صادرة منهم ولذلك قال " املناسب له
m�Í��Ì��Ë�����Ê l ون االستبشار مقيدا بهفيك.  

  ]77 املائدة[ �m���I��H��G��F��E��D��C��B��Al -15 -ب

أصـل   «:  وقال الراغب ،)1083(شدد حىت جاوز احلد تغال يف الدين غلوا تصلب و
و املرتلة غلـو، ويف   وإذا كان يف القدر ،يقال ذلك إذا كان يف السعر غالء ،الغلو جتاوز احلد

  �����������������.)1084( » السهم غلو

أي غلو غري  ،نصب على أنه صفة مصدر حمذوف �m����I��Hl:و من هنا فإن قوله 
إنه : ، وقال بعض احملققني فإن الغلو ال يكون إال غري احلق ،احلق أي باطالً وتوصيفه به للتوكيد
  .)1085(للتقييد، فإن الغلو قد يكون غري حق

  :املفعول املطلق املؤكد بعض معاين / ج
املفعول املطلق املؤكد كثر جميئه يف النص القرآين، ذلك الرتباطه باألفعال إن استعمال   

وباجلملة اليت قد ينصرف الفهم فيها إىل املعاين اازية يف احلدث وشبهه وهو املعىن السـياقي  
الذي يؤتى باملفعول املطلق كمخصص معنوي لتحديد احلدث يف اجلملة العربية ، وسـنعرض  

  .واضع اليت ورد فيها لتتبع املعاين السياقية اليت استدعت استخدامه فيمايلي إىل بعض امل
  ] 3الزمر  [ �m��f��e�����d���c��b��a��`����_��~��}��|��{l –1-ج

  أزلفه قربه والزلفة والزلفى : فيقال  ،بيعرف الفعل أزلف يف معاجم اللغة بأنه مبعىن قر
سـبأ  [  �m~��}����¥�����¤���£��¢��¡���l: القربة و املرتلة ، ومنه قوله تعاىل 

  .)1086(" باليت تقربكم إزالفا  ":وهي اسم مصدر كأنه قال ] 37
                                                 
1082 . 380/  8. نفس املصدر)    
1083 . 172ص . املصباح املنري )    
1084 بريوت . دمشق و دار الشامية.دار القلم . صفوان عدنان داوودي : ت.  مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين، ) 

. 613ص.  1ط.  1997.   
1085 . 210/  6.  روح املعاين )    
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مرتلة القرب ، أي ليقربونا إىل اهللا يف هي   �m ��f��e�����d���cl:يف قوله والزلفى   
ذا  ة ، ومرتلة القرب ، واملراد ا مرتلة الكرامة والعناية يف الدنيا ألم ال يؤمنون مبنازل اآلخر

بدل اشتمال ، ���m�c�lمن ضمري  إعرابيا على أا بدل منصوب" زلفى"املعىن توجه كلمة 
وال خيفى ما يف هذه الوظيفة من معىن التوكيد إذ الشيء هـو هـو    أي ليقربوا مرتلتنا إىل اهللا

  .  بالتساوي، وليس كبدل البعض
 .)1087(، أي قرباً شديداً  اسم مصدر فيكون مفعوالً مطلقاً m���¥lوجيوز أن يكون 

: "  وكأنـه قـال    - ن رأيناأكما سبق و -وهذا اإلعراب أقرب إىل تعريف املصدر املؤكد 
، وهناك من املفسرين من يعربه مصدرا مؤكدا وإن كان قد جاء "أو تقريبا  ليقربونا إىل اهللا قربا

 تعـاىل، بـل   هللا عبـادة ال خيلصوا مل والذين املصدر، ويكون املعىن على هذا أي لفظ غري على
 تعـاىل  اهللا ليقربونا إىل إال األشياء من لشيء نعبدهم ما: "قائلني  سبحانه غريه بعبادة شابوها
  .)1088("  تقريباً

�m��w���v��ut��s��r��qp��o��m��l��k��j��i��h��g����f -2-ج  
xl ] 9 -8لقمان [    
  m���s��rtl��uمؤكد لغريه ألن قوله مؤكد لنفسه والثاين ، فاألولمصدران مؤكدان  �

m��m��l��kl حقا( وأما  .  فأكد معىن الوعد بالوعد "وعدهم اهللا جنات النعيم " : يف معىن (  
،  �m��m��l��kl  :ما مجيعاً قولـه أكد به معىن الوعد ومؤكد   :  فدال على معىن الثبات

الذي ال يغلبه د على أنه يف ضوء معىن التأكي  m���w���vlومن مث ميكن أن يفسر قوله تعاىل 
يعطي النعيم من شاء والبـؤس مـن شـاء وهـو     ، وضده يءوال يعجزه يقدر على الش يءش
mxl وال يكون الوعد حقا إال من الذي ميلك والعدل ال يشاء إال ما توجبه احلكمة ،

  .هذا الوعد 
   ]26 - 25عبس[ �m����«��ª��©��¨����±��°��¯��®l-3-ج

مؤكّـداً   "شـققنا   "و  "صببنا " ـعلى املفعول املطلق ل"شقاً  "و  "صباً  "وانتصب   
وتعظيم كل شيء مبا يناسـبه وهـو    ،لعامله ليتأتى تنوينه ملا يف التنكري من الداللة على التعظيم

                                                                                                                                            
1086 . 181ص  .خمتار الصحاح )     
1087 . 322/  23 .التحرير والتنوير )    
1088 . 235/  23 . روح املعاين )    
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وأنه مما يـأيت   ،والتوكيد باملفعول املطلق هنا لتوجه السمع إىل احلدث .)1089(تعظيم تعجيب 
  .ر عاريا عن الوصف أو بيان املرة جمازا ولذلك دفع مبجيء املصد

  ] 18 نوح[   �m��������v���u��t����s��rl -4-ج
أي يـوم القيامـة، وأكـده      m���������v���ul :والفعل ومؤكده يف هذه اآلية   
" : أو كما قال الرازي إن املعـىن  . )1090( واقع ال حمالة لك ذعلى أن  لك للداللةذوباملصدر 

والسبب السياقي الداعي إىل استخدام املصدر املؤكد هنا هـو  .)1091(" خيرجكم حقاً ال حمالة
  .)1092(لرد إنكارهم البعث  حال املخاطبني املنكرين فجاء به

أن املعاد " إخراجا"وقد أورد الزركشي خترجيا معنويا آخر يتعلق باملقام ، وهو أن فائدة   
  .)1093(خرج منها أمثاهلم يف األرض هو الذي خيرج منها بعينه، دفعا لتوهم من يتوهم أن امل

    ]32اجلاثية  [  �m�����ô��ó��ò��ñ����ð��ï����îl - 5-ج 
و شك ويقني إالَّ أنـه  هوقيل ، الظن هو التردد الَّراجِح بني طَرفَي االعتقاد الغريِ اجلازِمِ  

،ياننيِ عقبي 1094( إال علم إمنا هو يقني تدبر، فأما يقني العيان فال يقال فيه  ليس(.  
، وذلك على "إن نظن إال ظناً ضعيفاً "جوز بعض العلماء أن يكون املراد وعلى هذا   
 ، وكما يبدو من خالل صورته صفته وليس مؤكدامصدر مبني للنوع حذفت " ظنا"اعتبار أن

قولـه  إال أن  ،)1095(هذا ما ذكره اإلمام السكاكي يف حبث أن التنكري قد يكون للتحقرييوافق 
مقابل االسـتيقان   يتعارض مع هذا  التأويل ألن  �m�����ô��ó��òl:  د هذه اجلملة بع

مطلق الظن ال الضعيف منه، وقد صرح غري واحد بأن هذه اجلملة كالتأكيد ملا قبلها واملراد ا 
أي ال نتيقن إمكاا  "وما حنن مبستيقنني إمكان الساعة"واملعىن : استمرار النفي وتأكيده، قيل 

 �m��è��ç���æ��å��ä��ã��â���ál:  تعاىل وهو ما دل عليه قولهالً فضالً عن حتقق وقوعها أص

  .)1096( ]32اجلاثية  [ 
                                                 
1089 . 131/  30 .التحرير والتنوير )    
1090 . 340/  8. تفسري البحر احمليط  )   
1091 . 130/ 30 . التفسري الكبري )    
1092 . 205/   29 .التحرير والتنوير )    
1093 . 243/ 2. الربهان يف علوم القرآن )    
1094 . 365/ 35. لعروس تاج ا)    
1095 . 288ص . مفتاح العلوم )    
1096 . 158/  25. روح املعاين )    
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القائلني موقنون بانتفاء وقوع الساعة ملا حكي عنهم  يدل على أنمث إن القول بالتأكيد 
هم أم يظنون وقـوع  فال حيق علي، ]  24 اجلاثية[   �m���`��_������^���]��\l: آنفاً من قوهلم 

وال يستقيم أن يطلق الظن هنا على اإليقان بعدم حصوله .الساعة بوجه من الوجوه ولو احتماالً 
ن القوم كانوا فـريقني ، وأن  الرازي بأ ، فتأوله الفخر �m��ñ����ð��ï����îlفيعضل معىن قوهلم 

والقيامة وهم الذين ذكرهم اهللا  فريق كانوا قاطعني بنفي البعث���m�ñ����ð��ï����îlالذين قالوا 
��mيف اآلية املتقدمة  � �`��_���� � �^�� �]��\l   . ومنهم من كان شاكاً متحرياً فيه وهم الذين أراد اهللا

  .))1097ذه اآلية
  ] 10 – 9 الطور[  �m����³��²��±����¯�������®��¬��«l:  قال تعاىل -

، إذ ميكـن أن يكـون اـاز يف    عاااز يف مفرديها مجي������m���®��¬lمجلةحتتمل  
كمـا ميكـن أن    ،متور أاالناظر  إىلما متور بل تكاد أو خييل  فيفهم منه أا ،)متور( احلدث 

لشدة  لسكاا وأهلها املور احلقيقيفيكون قد أسند إليها رغم أن   )السماء(حيتمل املسند إليه 
اـازي الـذي    دمكانية اإلسنااليت فيها إ m�����³��²��±lوكذلك الكالم يف األمر، 

 ومعلوم أن النحاة قالوا إن املفعول املطلق املؤكد مبرتلة تكرار الفعل يف الداللـة،   حتتمله اجلملة،
كال مـن اجلـزأين    فأكد "تسري اجلبال تسري اجلبال" و"متور السماء متور السماء  :"فكأنه قال

اآلخر، اجلملة نفي احتماله يف  جزأيحد أرفع ااز عن ألن  االحتمال املذكور،بنظريه وزال 
  .)1098( وتأكيد على إرادة احلقيقة

  :الظرف املؤكد بعض معاين / د
إن جميء الظرف يف الكالم غالبا ما يكون لغرض ختصيص احلدث زمانيا أو مكانيـا،    

وهو األصل لكن قد يؤتى به بعد حدث فهم منه هذا الظرف ومن مث يعرب ظرفـا مؤكـدا،   
تعد خمتلفة عن وظيفته األصلية اليت يرد يف الكالم ألجلها، ولذلك فإن هذا املعىن وهذه وظيفة 

املؤكد يف الظرف يكون ألغراض سياقية ومعاين خاصة وهي اليت سنحاول تتبعهـا يف هـذا   
  املبحث للوقوف على ما قاله املفسرون واللغويون عنها من خالل النص القرآين، 

[  �m�G��F��E��D��C��B��A���K��J�����I�����Hl – 1 -د
  ]1اإلسراء 

                                                 
1097 . 242/ 27 . التفسري الكبري)    
1098 . 244 - 245 /  2 .يف علوم القرآن الربهان : انظر )    
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اليت  - ةمعنوية تتعلق بصيغة الفعل املختارة يف هذه اجلملة، وهذه اللطيفويف هذا لطيفة 
: أن يقـول  دون ����mD��C�l :تناسب املقام هنا إذ قال -تفطن إليها الطاهر بن عاشور

، )1099(سرائه بعنايته وتوفيقه، وهي التلويح إىل أن اهللا تعاىل كان مع رسوله يف إ"ى بعبده سر"
¥������¦��§���¨��©���m: ، وقـال  ]  48الطور  [ ��mÕ��Ô lكما قال تعاىل 

¬��«��ª �l ]  سرياً ، أي سـارياً ، وهـو   : فاملعىن ] . 40التوبةالذي جعل عبده م
هود  [  �m��Ò��Ñ��Ð��Ï������Î��Í���Ì��ÔÓ��Ù��Ø��������×��Ö��Õl :كقوله تعاىل 

أنه ميكن أن يكون " أسريت:" ، فال يظن فيمن قال السرى خاصاً بسري الليل ا كانوإذ. ] 81
إشارة إىل أن السـري بـه إىل   سر بأنه فُقد   m El: قوله  إنومن مث فقد أسرى ارا مثال، 

كما  -، على أن اإلفادة وذلك لصرف املعىن عن التوكيد املسجد األقصى كان يف جزء ليلة، 
ال  ، إال أن ما ذهب إليه بعضهم  يف رد معىن التأكيد يف هذا الظرفاإلعادة خري من -يقولون 

يدفع ما جيء يف الظرف من داللة توكيدية تستشف من القصد إىل استعمال الظرف املطـابق  
للفعل وإن مل يكن حيتمل غريه ، وذلك بتأكيد الفعل حقيقة ودفع ما ميكن أن حيتمل من جماز 

  .يف هذا السياق 
أن ينظر إىل فائدة معنوية دقيقة يف استخدام الظرف املؤكد هنا قد تفطن إليهـا   ميكنو  

يف ذلك إمياء إىل أنه أسراء خارق للعادة لقطع املسافة اليت بني مبـدأ  ابن عاشور أيضا، إذ يرى 
فتـنكري   .السري وايته يف بعض ليلة ، وأيضاً ليتوسل بذكر الليل إىل تنكريه املفيد للتعظـيم  

mEl لتعظيم ، بقرينة االعتناء بذكره مع علمه من فعل لm Cl وبقرينة عدم تعريفه ، ،
أي هو ليل عظيم باعتبار جعله زمناً لذلك السرى العظيم ، فقام التنكري هنا مقام ما يدل على 

  .)1100(التعظيم 
وإن كان من املعلوم أن السرى ال يكون يف اللغة إال بالليل فهذا مل مينع مـن إيـراد   

املقصود به أنه كان يف  هنا للداللة على أنجميئه فائدة بعض العلماء ر وقد فس" . ليال"ظرف ال
 "لـيالً   ": أراد بقوله  :وقال الزخمشري .  )1101( جوف الليل، فلم يكن إدالجاً وال ادالجاً

بعني بلفظ التنكري تقليل مدة اإلسراء ، وأنه أسرى به يف بعض الليل من مكة إىل الشام مسرية أر

                                                 
1099 . 169/ 3. الكشاف . لغتان  "أسرى"و" سرى"الفعلني و كما يرى الزخمشري فإن)    
1100 . 11/  15 .لتحرير والتنوير ا)    
1101 . 5/  6.تفسري البحر احمليط )    
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ليلة ، وذلك أن التنكري فيه قد دلّ على معىن البعضية ، ويشهد لذلك قراءة عبد اهللا وحذيفة من 
   .)1102( ] 79اإلسراء [  �m���p��o��n��ml: الليل أي بعض الليل كقوله 

  ]23لدخانا[  ���md��������c��b��a��`l -2 -د 
يف سورة اإلسراء ، واملقصود منه بزمان الليل هنا نظري تقييده ) اسر(فعل األمر  تقييدإن 

بأنه حقيقة وليس مستعمالً جمازاً يف التبكري بناًء علـى أن املتعـارف يف    ،تأكيد معىن اإلسراء
وفائدة التأكيد أن يكون له من سعة الوقت ما يبلغون به إىل شـاطىء  .الرحيل أن يكون فجراً 

تقيد تعلـيالً لألمـر    m��c�������dlومجلة .البحر األمحر قبل أن يدركهم فرعون جبنوده 
باإلسراء ليالً ألنه مما يستغرب ، أي أنكم متبعون فأردنا أن تقطعوا مسافة يتعذّر على فرعـون  

لترتيل غري السائل مرتلة السائل إذَا قُدم إليه ما يلوح له باخلرب ) إنَّ (  ـوتأكيد اخلرب ب. حلاقكم 
�m��áà��ß��Þ��Ý���Ü: ، على حد قوله تعـاىل   فيستشرف له استشراف املتردد السائل

�����ã�����âl   ] 1103(]  37هود(. 

  حرف اإلضافة ومدخوله املؤكد بعض معاين  /هـ
كثرية هي املواضع اليت ورد فيها تركيب حرف اإلضافة ومدخوله املؤكـد، ويفهـم     

" مسع بأذنـه "و" هرأى بعين"و" كتب بيده :"التوكيد من كونه يأيت بعد ما يفهم منه كأن يقال 
إخل ، ووفق ما حنن بصده من منهج وظيفي سنحاول أن نركز على ما يستفاد من إيراده يف ...

مـع تركيـب   ) يكتب(مواضع بعينها،  دون تعميمه يف كل تركيب يشبهه كأن يأيت الفعل 
  .تارة ويرد بدوا أخرى وكذلك ما يشبهه) بأيديهم (

ا ما يؤدي وظيفة حنوية كاحلال أو الصفة، فيقول ونشري هنا إىل أن هذا التركيب كثري  
النحاة إنه يف حمل الصفة أو احلال، أو إنه متعلق مبحذوف صفة أو حال، وقد ارتأيت يف هـذه  

كونه قد كثر جميئه مؤكدا مما  -وإن أدى وظيفة كهذه   -الدراسة جعل هذا التركيب مستقال
التركييب يف اللغة العربية وما ميتلكـه نظامـه   يسمح بإعطائه مبحثا مستقال ليمثل هلذا النموذج 

  . البنائي واملعجمي من قدرة على التوسع يف االستعمال 
فقد ذكر هنـا   ] 11الفتح [ �m��nm��l��k��j����i���hl: تعاىل  قوله -1 -ـه

" قال في نفسه كذا: " يقولونستخدمه العرب مبعىن كالم النفس، فت" قال"ألن الفعل األلسنة 

                                                 
1102 . 169/ 3. الكشاف )    
1103 . 300 -299/  25 .التحرير والتنوير )    
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ومن مث كان  ]8اادلة [ �m�t��s��r��q��p��o��n��m l: ك قوله تعاىلومن ذل
كـالم   تأكيدا على أن املراد الكالم الذي يقال باللسـان دون  m�i�lاإلتيان بقوله 

  .)1104(النفس
\���m��X��WYYYY����Z[[[[�����d��c��b��a��`��_��^��] -2 -هـ

���o��n��m��l��k�������j��i��h��g���fel  ]79 البقرة [   
 وقد حلل صاحب الدر املصون فائدة التوكيد يف هذه اآلية انطالقـا مـن دور قولـه     

m[�l�� بعد الفعل��mY�lاز���فلو اقتصر على قولـه   ،وذلك انطالقا من فكرة نفي ا
النصرف الفهم إىل أم رمبا أمروا غريهم بالكتابة فيكون التعبري جمازيا، وهذا لـيس  ) يكتبون(

  :  )1106(يف الداللة على )1105(لك أدى هذا التوكيد فائدة معنوية دقيقة متثلتمقصود اآلية، ولذ
فَعلَ فالنٌ كذا يحتملُ أنه أمر : أنهم باشروا ذلك بأنفِسهم ومل يأَمروا به غريهم، فإنَّ قولَك -

  .بىن األمري املدينةَ، فأتى بذلك رفْعاً هلذا اازِ: بفعله ومل يباشره، حنو
   .بيانُ جرأَتهم ومجاهرتهم، فإنَّ املباشر للفعل أشد مواقعةً ممن مل يباشره  -

.  ���mg��f�l: ومثـل  " نظرته بعيين"تأكيد مثل ) بأيديهم(كما أن ذكر   
�وقولـه . وأم يف ذلك عامدون قاصـدون  ،والقصد منه حتقيق وقوع الكتابة ورفع ااز عنها

me��d��c��b l  ،  والثمن املقصود هنا هو إرضاء العامة بأن غريوا هلم أحكـام
الدين على ما يوافق أهواءهم أو انتحال العلم ألنفسهم مع أم جاهلون فوضعوا كتابا تافهة من 
القصص املعلومات البسيطة ليتفيقهوا ا يف اامع ألم ملا مل تصل عقوهلم إىل العلم الصحيح 

در والرئاسة الكاذبة لفقوا نتفا سطحية ومجعوا موضوعات وفراغات وكانوا قد طمعوا يف التص
مث أشاعوها ونسبوها إىل اهللا ودينه وهذه شنشـنة اجلهلـة    ،ال تثبت على حمك العلم الصحيح

املتطلعني إىل الرئاسة من غري أهلية ليظهروا يف صور العلماء لدى أنظار العامة ومن ال مييز بني 
  . )1107(الشحم والورم

                                                 
1104 . 264ص .  الصاحيب يف فقه اللغة)    
1105 . ، فإنَّ أصلَ التأكيد رفْع توهمِ ااز من التأكيدوهذان القوالن قريبان )    
1106 .1/271.  الدر املصون )    
1107 .577/  1. ير والتنوير التحر)     
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، ظاهره أنه يباشر الكتابة ، وحيتمل أن ينسب إليه على طريقـة  " زيد يكتب: "موقوهل
كتب   -صلى اهللا عليه وسلم -ااز، ويكون آمراً بذلك ، كما جاء يف احلديث أن رسول اهللا 

أمر بالكتابة ، ألن اهللا تعاىل قد أخرب أنه النيب األمي ، وهو الذي ال يكتـب وال  : ، وإمنا املعىن 
�m��_��~}��|��{���������z��y��x��w��v��������u��t: وقد قال تعـاىل  . يف كتاب يقرأ 

�����a��`l ]  ونظري هذا التأكيد ]  48العنكبوت�m��k��jl  ،�m��f

g�l�� ]1108(، وقوله ]167آل عمران(:  
    نظرت فلم تنظر بعينيك منظراً               

. ، ولرفع ااز الذي كان حيتملـه   للفظفهذه كلها أتى ا لتأكيد ما يقتضيه ظاهر ا 
ويف هذا التأكيد أيضاً تقبيح لفعلهم ، إذ مل يكتفوا بأن يأمروا باالختالق والتغيري ، حىت كانوا 

  .)1109(هم الذين تعاطوا ذلك بأنفسهم ، واجترحوه بأيديهم 
ليـد ،  فكرة التوكيد يف هذا التركيب ؛ ألن الكتابة ال تكون إال با الشوكاينوقد تابع 

وفيه أنه قد دلّ على أنه . دون أن يرتل عليهم ، ووإمنا جاء بالتوكيد كناية عن أنه من تلقائهم
  .)1110( فإسناد الكتابة إليهم يفيد ذلك  �m��Z��Yl: من تلقائهم قوله 

  ]167آل عمران[  �mk��j������i��h��g��fl����p���o��n��ml -3-هـ 

ظاهر أنَّ القولَ يطلق على اللساينّ والنفساينّ فتقييده قيل تأكيد، وال" بأفواههم: "وقوله  
قال إنَّ إطالقَه على النفساين جمازحمتملني، اللهم إال أَنْ ي ألحد قال الزخمشري. بأفواههم تقييد : 

قد  و)1111(»  وذكْر القلوبِ مع األفواه تصوير لنفاقهم، وأنَّ إميام موجود يف أفواههم فقط «
 لتحصيله هـذه الفائـدة  ني احلليب على كالم الزخمشري بكونه ليس توكيد وذلك عقب السم

)1112( .  

 وتقييد القول باألفواه إما بيان ألنه كالم لفظي ال نفسي ، وإما تأكيد على حد�m��h

��k��j����il  ]  م يظهرون خالف ما يضمرون؛ وقال شـيخ  ]  38األنعامواملراد أ
                                                 
1108 .  95ص . الديوان  .  فَلما بدت حورانُ يف اآلل دونهم   :وصدره . بيت المرئ القيس عجز )    
1109 . 9/  2. اجلامع ألحكام القرآن)    
1110 . 105/  1. فتح القدير )    
1111 . 212/ 1.الكشاف )    
1112 . 254/ 2. الدر املصون )    
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والقلوب تصوير لنفاقهم وتوضيح ملخالفة ظاهرهم لباطنهم وإن ما إن ذكر األفواه « : اإلسالم 
عبارة عن القول واملراد به إما نفس الكالم الظاهر يف اللسان تارة ويف القلب أخرى ، فاملثبت 
واملنفي متحدان ذاتاً وصفة وإن اختلفا مظهراً ، وإما القول امللفوظ فقط فاملنفي حينئذ منشؤه 

ول أصالً ، وإمنا عرب عنه به إبانة ملا بينهما من شدة االتصال ، واملعـىن  الذي ال ينفك عنه الق
: و يكـون قولـه    )1113(يتفوهون بقول ال وجود له أو ملنشئه يف قلوم أصالً من األباطيل 

mk��j������i��h��g��f�l� مها ، أيـم   مجلة مستأنفة مقررة ملضمون ما تقدأ
واملراد من هذا النوع من التأكيد . )1114(ر األفواه للتأكيد وأبطنوا الكفر ، وذك أظهروا اإلميان

كما يرى الفخر الرازي أن لسام خمالف لقلبهم، فهم وإن كانوا يظهرون اإلميـان باللسـان   
  .)1115(لكنهم يضمرون يف قلوم الكفر 

ال يتعارض حسبما نرى مـع  " بأفواههم" هذا، والقول بأن هناك زيادة فائدة يف قوله
يد، ذلك أن هذا األخري ليس جمرد تكرار مطابق لسابقه وإال كان كل الكالم صاحلا فكرة التوك

للتوكيد، ولصارت اللغة عموما جمموعة من اجلمل املتعاقبة املكـررة دون تـدبر أو حكمـة،    
فمجرد جميء أسلوب التوكيد يف القرآن جيعله خاضعا ملقاييس خطابية ومقامية دقيقة تتعـارض  

دة، على اعتبار أن الفائدة ميكن أن ينظر إليه من ناحيـة تقسـيمها إىل   مع مصطلح خلو الفائ
نوعني حتصيلية كالتوكيد وجديدة كباقي األساليب األخرى، مما جيعلنا نقـف علـى داللـة    
بأفواههم التوكيدية مع ترشح هذه الفائدة من أنه املقصود منها القول اللساين ال النفساين وأنه 

  .قول حقيقة ال جمازا

�mt��s��r���q��pu��x��w��vy�����z  -4-هـ

���~��}��|��{ l�]30 التوبة [   

                                                 
1113 .119/  4. روح املعاين  )    
1114 . 397/  1. فتح القدير )    
1115 .75/  9.  التفسري الكبري )    
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أي قول ال يعضده برهان وال يستند إىل بيان، فما هو إال لفظ يفوهون به فارغ عـن     
m���w: ، وإذا كان كل قول يقال بالفم فما معىن قوله )1116(معىن حتته كاأللفاظ املهملة 

x �l1117(يرى الزخمشري ؟ فيكون املعىن على وجهني كما (:  

أن يراد أنه قول ال يعضده برهان ، فما هو إالّ لفظ يفوهون به ، فارغ من معىن : أحدمها  - 
وذلك أن القول الدال علـى  . حتته كاأللفاظ املهملة اليت هي أجراس ونغم ال تدلّ على معان 

 .م ال غري معىن لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر يف القلب، وما ال معىن له مقول بالف

، ، يريدون مذهبه وما يقول به"يفة قول أيب حن: "أن يراد بالقول املذهب، كقوهلم  :والثاين  -
ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم ال بقلوم ، ألنه ال حجة معه وال شبهة حىت يؤثر : كأنه قيل 

ال " يضاهون " الولد يف القلوب ، وذلك أم إذا اعترفوا أنه ال صاحبة له مل تبق شبهة يف انتفاء 
بد فيه من حذف مضاف تقديره يضاهي قوهلم قوهلم ، مث حذف املضـاف وأقـيم الضـمري    

صـلى اهللا   -أن الذين كانوا يف عهد رسول اهللا: واملعىن . املضاف إليه مقامه؛ فانقلب مرفوعاً
هم غـري  من اليهود والنصارى يضاهي قوهلم قول قدمائهم، يعين أنه كفر قدمي في -عليه وسلم
  .مستحدث

واملعىن على ذلك أم يقولون ذلك القول بألسنتهم من غري علم يرجعون إليه وهو ما 
مل : قصد إليه علم املعاين عندما استقروا مواضع جميء مثل هذا التركيب، فخلصوا إىل القول إنه 

  .)1118(حقيقة له يذكر اهللا قوالً مقروناً باألفواه واأللسن إال كان ذلك القول زوراً وكذباً ال 

  ] 19 البقرة�m��]��\�����[��Zl  ] -5-هـ  
وذلك ال يكون   يكون إال من السماء الصيب الرغم أن   " ء امن السم  "  وقد ذكر هنا

من أفق واحد من بني  أي ،أنه جاء بالسماء معرفة فنفى أن يتصوب من مساءهي  فائدة فيه إال ل
�m��F  : أن كل طبقة من الطباق مساء يف قوله كما أفق من آفاقها مساء سائر اآلفاق ألن كل

                                                 
1116 .108/  2 .مدارك الترتيل)    
1117 .190/ 2. الكشاف )    
1118 . 254/  3. تفسري اخلازن )    
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J��I������H��G l�  ]واملعىن  ،"ومساءناومن بعد أَرض بين " : قوله ى ذلكالدليل عل ]12 فصلت
   .)1119() صيب(ـفاق السماء كما جاء بآآخذ ب أنه غمام مطبق
ـ  جيء كاشف وصف هو وإمنا للصيب بقيد ليس ) السماء من (:  قوله أن الظاهر  هب

  : القيس امرىء كقول إطناب مقام املقام إذ التمثيل هذا يف الصيب صورة استحضار لزيادة
  )1120( عل من السيل حطَّه صخرٍ كجلمود

  .)1121( التصوير أراد ولكنه ،أعلى من إال صخر جلمود حيط ال السيل أنإذ قد علم السامع 

 لـبعض  ينساق كما هينالذ للعهد ال لالستغراق والتعريف ،األفق هنا بالسماء واملراد
 الظلمـة  متهيد من فيه ما مع املصيبة بقوة فيشعر كلها باآلفاق آخذ الغمام أن فيفيد األذهان،

 مـن  جاء يؤذيهم ما أن إىل واإلشارة للتهويل أيضاً يكون أن حيتمل وقد ،ذكرها القصد وهلذا
{��~����}���|�m:  تعـاىل  قولـه  إليه يشري كما اإليذاء يف أبلغ وذلك رؤوسهم فوق

�����l  ]سـائر  حبفـظ  يعتين مما أكثر رأسه حبفظ يعتين املرء أن جند ما فكثرياً ]19 احلج 
   .)1122(أطرافه

  ]38األنعام [  m�g��f��e��d���c����k��j����i��hl -6-هـ

لبيـان أن  كما فسره  السكاكي  "جبناحيه"وطائر يطري "يف األرض" جيء هنا بتركيب
معىن ذلك زيـادة التعمـيم    : وقال الزخمشري.  )1123( تقريرمها وإىل إىل اجلنسني القصد ما

وما من دابة قط يف مجيع األرضني السبع وما من طائر قط يف جو السماء ": واإلحاطة كأنه قيل
أنه جيب أن يكون املـتكلم يعلـم حتقـق الوصـف     رغم . )1124("من مجيع ما يطري جبناحيه

                                                 
. 44/ 1. الكشاف )  1119  
.مكر مفر مقبل مدبر معا : وصدره .  54ص . الديوان )  1120  
. 317/  1 . والتنوير التحرير)  1121  
1122 . 171/  1 . ين روح املعا)    
1123 .  285ص . مفتاح العلوم )    
1124 . 66/  2. الكشاف )    
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ومتييز املتكلم شيئاً من شيء مبا  ،صوف مما عداهللموصوف، ألن الوصف إمنا يؤتى ليميز به املو
  .)1125(ال يعرفه له حمال، فما ال يكون عنده حمققاً للموصوف ميتنع أن جيعله وصفاً له حبكم 

m�����iقولـه   وإذا كان من املعلوم أن الطريان ال يكون إال باجلناحني، فمن مث فـإن   

jl  م أَألنه ميكن أن تغين عن ذكر اجلناحنيلنِقد عيرانَ ال يكون إِال باجلَناحورغم ن الطَّي ،
وذلك أَنه قـد   ،وقد جيوز أَن يكون قوله بِجناحيه مفيداً، ، ذلك جاء حبرف اإلضافة ومدخوله

  :)1126(الشاعروقال  "طاروا عالهن فَشك عالها: " قالوا 
  التوطرت مبنصلي يف يعم

 ،على هذا مفيد�m��k��j����i��hl اجلناح فقوله تعاىل  ستعملوا الطَّيرانَ يف غري ذيقد اف
وتطاير الشيُء طار . أَي ليس الغرض تشبِيهه بالطائر ذي اجلناحينِ بل هو الطائر بِجناحيه البتةَ 

 قاناً، قال رسول اهللا  كما أنه .)1127(وتفرطري ي اِإلسراعسمت ذكر اجلَناحني ألن العرب قَد- 
   .)1128(»كلَّما سمع هيعة طار إليها أخرى« : - صلى اهللا تعاىل عليه وسلم

  ] . 50القصص  [ ��mÊ��É��È���������Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â l -7-هـ
داال إال علـى عـدم   " أضل"والضالل دال على عدم اهلدى ، ومن مث ال يكون قوله 

وقـد خـرج   . توكيد واضحة اهلدى، ومن هنا كانت داللة حرف اإلضافة ومدخوله على ال
يف " بِغيـرِ هـدى   " ، إذ ذهب إىل أن سياقيمعىن هذا التركيب يف ضوء ما أداه من األلوسي 

موضع احلال من فاعل اتبع ، وتقييد اإلتباع بذلك لزيـادة التقريـر واإلشـباع يف التشـنيع     
راز عما يكون فيه هدى منه لالحت: والتضليل، وإال فمقارنته هلدايته تعاىل بينة االستحالة، وقيل 

، وقال الزخمشري أنه يعين خمذوالً خملى بينه )1129(تعاىل فإن اإلنسان قد يتبع هواه ويوافق احلق 
وهذان الرأيان كفيالن ببيان الفائدة الوظيفية حلرف اإلضـافة ومدخولـه   ، )1130(وبني هواه 

  .املؤكدين على وجه اخلصوص، وداللة التوكيد على معان سياقية عموما 

                                                 
1125 . 36ص  .اإليضاح يف علوم البالغة )    
1126 دوامي األيد: صدر بيت ملضرس بن ربعي ، وعجزه )   . 4/190 - 1/27. الكتاب : انظر .    السرِحيا يخبِطْن   
1127 ) .طري( مادة  508/  4 .لسان العرب )    
1128 http://www.al-islam.com اإلسالم موقع، اهلداية أحاديث ختريج يف الراية صبن)     .4 /86 .  
1129 . 154/  15.  روح املعاين )    
1130 . 153/  5. الكشاف )    
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   ]61البقرة[   ��mÇ���Æ��Å���Ä l-8-هـ
قتل األنبياء ال يكون إال بغري احلق، جيعلنا نتساءل عن الـدور   وإذا كان من املعلوم أن

، إذ ال ميكن أن تكون إال لفائدة معنوية مرجـوة، عـرب عنـها    "بغري احلق"الوظيفي لتركيب 
مل يقتلوا وال أفسدوا يف األرض فيقتلوا معناها أم قتلوهم بغري احلق عندهم ألم  الزخمشري بأن

وإمنا نصحوهم ودعوهم إىل ما ينفعهم فقتلوهم ، فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم مل يذكروا . 
 .)1131(وجهاً يستحقون به القتل عندهم 

وقيد القتل بغري احلق مع أن قتل األنبياء ال يكون إال كذلك لإليذان بأن ذلك بغـري   
أحد معتقداً أحقية قتل أحد منهم عليهم السالم، وإمنا محلهم عليه حب احلق عندهم إذ مل يكن 

األظهر  الدنيا ، وإتباع اهلوى والغلو يف العصيان ، واالعتداء فالالم يف احلق على هذا للعهد ، و
  .)1132(أا للجنس ، واملراد بغري حق أصالً إذ الم اجلنس املبهم كالنكرة 

يرد هذا على أن قتل النبيني ينقسم إىل قتل حبـق  وعلى كال الوجهني هو توكيد، ومل 
وقتل بغري حق ، بل ما وقع من قتلهم إمنا وقع بغري حق ، ألن النيب معصوم من أن يأيت أمـراً  
يستحق عليه فيه القتل ، وإمنا جاء هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم ، والتقبيح لفعلهم مـع  

. يدعوا يف قتلهم وجهاً يستحقون به القتل عنـدهم   أنبيائهم ، أي بغري احلق عندهم ، أي مل
احلج [  �m�����Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��Èl: جاء ذلك على سبيل التأكيد كقوله : وقيل 
إذ ال يقع قتل نيب إال بغري احلق، ومل يأت نيب قط مبا يوجب قتله ، وإمنا قتل منهم من  ،] 46

  .)1133(قتل كراهة له وزيادة يف مرتلته 
¿����m��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À -9-هـ

��Íl  ] 26النحل [  
 مستعار لزوال ما به املنعة نظري قوله تعاىل )خر(، ففعل )1134(وخر الشيء خرورا سقط   
 :m م بأيديهمبون بيوخيرl ]حقيقته غطاء الفراغ الذي بني جدران  )فالسق (و ]. 2احلشر

                                                 
1131 . 72/  1.  نفس املصدر)    
1132 . 276/  1. روح املعاين )    
1133 . 237/  1. تفسري البحر احمليط )    
1134 . 200ص . كتاب األفعال )    
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 .ان ويكون من حجر ومن أعواد، وهو هنا مستعار ملا استعري له البناء البيت، جيعل على اجلدر
  .)m����Ë��Ê��Él )1135تأكيد جلملة  �lمن فوقهمmو 

 تصوري ال إذ ،بنيام سقف عليهم سقط : m Í��Ì���Ë��Ê��Él ومعىن         
 على مبحذوف متعلق أو ،الغاية البتداء وهي )خر(بـ متعلق )من(و، قواعده دم بعد القيام له
 لـيس  m Í��Ìl إن غري أن هناك من العلماء من قـال  ،مؤكدة  السقف من حال أنه

 ادم إذا "حائط علينا وقع"و"  سقف علينا خر: " تقول العرب مستدال على ذلك بأن بتأكيد
وكان هذا  .)1136( هدم حني حتته كانوا أم لبيان فهو ،حقيقةً عليه يقع مل وإن ،القائل ملك يف

مبنيا على فكرة محل التركيب على التأسيس أوىل من التأكيد، أو مبدأ الفائدة كما فعل  الرأي
وذلك أنـه  . د يكون مفيداًق �m ��Í��Ìlقولهابن جين عند تعرضه هلذه اآلية، إذ رأى أنه 

قد سرنا عشراً وبقيـت علينـا   ": قد يستعمل يف األفعال الشاقة املستثقلة؛ على قول من يقول
،  "قد أخرب علي ضيعيت": ذلك يقال يف االعتداد على اإلنسان بذنوبه وقبيح أفعالهوك، "ليلتان

 ":جلاز أن يظن به أنه كقولك "من فوقهم ":ومل يقل "فخر عليهم السقف": فعلى هذا لو قيل
زال ذلك املعىن  "من فوقهم":  فإذا قال. "قد تلفت عليهم جتارام"و "قد خربت عليهم دارهم

  .)1137(فهذا معىن غري األول . معناه أنه سقط وهم من حتته احملتمل، وصار
 فيـه " خر علينا السقف: "إن قوهلم وإن كان ما استدلوا به ال مينع فكرة التوكيد إذ    

مع داللة هـذا   ،فجيء بالتوكيد لدفع هذا االحتمال ،حقيقةعليهم احتمال أنه ادم ومل يقع 
، ذلك أن خروره وهم حتته لتصوير شدة مآهلمعلى  الشكل التوكيدي املتمثل يف احلال املؤكدة

هـذا  إنما تستفاد من خـالل  هالكا هلم ، ومثل هذه الداللة إخرور السقف وهم حتته أشد 
  .التركيب الذي حيتوي على احلال املؤكدة 

 قد يكون أن توهم لدفع ) خر ( مع m ��Í��Ìl :تعاىل وهكذا يكون جميء قوله       
 االحتمال رفع m ��Í��Ìl : قوله ومعىن« : ، يقول ابن عطية )1138(تهحت ليسوا خر وهم

                                                 
1135 .  135 - 134/ 14  .التحرير والتنوير )    
1136 . 125/ 14.  روح املعاين )    
1137 . 271 – 270/  2 .اخلصائص )    
1138 . 125/ 14 .روح املعاين )   
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 ، حتتـه  ليس وهو ،"بناؤه فالن على ادم" : تقول فإنك m ���Ë��Ê��Él : قوله يف
   . )1139(» حتته كانوا أم ألزم m ��Í��Ìl : وقوله ، "متاعه عليه انفسد":  تقول كما
    ] 11بقرة ال[  ��m��g��f��e��d���c��b��al- 10 -هـ

 األرض،يف  إالال يقـع    الفساد أنمعلوم  أنه رغم) يف األرض(لقد جاءت شبه اجلملة 
احملل الذي فيه شأنكم وتصرفكم ومنه مادة حياتكم وهـي   أنذكرها تنبيه على أن يف  وذلك
وهـذا   اإلفسـاد، جيعل حمل  أنال ينبغي  اإلصالحمحل ف ،يفسد فيه أالجدير  أموالكمسترة 

ن املراد نفـي  أل ]74 التوبة [  �m����`��_��~��}����|��{��z��yl :وله تعاىلخبالف ق
  .)1140( عضهاببيكون ذلك خاصا  أنفلو مل يذكر الحتمل  األرضالنصري عنهم يف مجيع 

  ] 164 البقرة[  �m����M��L��K��J��Il - 11-هـ 
، ويقال )1141(عوالفُلْك بالضم السفينة تذكر وتؤنث وتقع على الواحد واالثنني واجلم

وإذا كان لفظ الفلك ذا الشكل يعين . )1142(لسفينة الفُلْك َألا تسفن وجه املاء أَي تقشره ل
توكيـد؛ إذ   "في البحرِ  " السفينة، وال حيتمل معىن آخر فإن تركيب حرف اإلضافة ومدخوله

أراد الفلك وهي يف حالة  وميكن أن نستشف منها أيضا أنه. )1143(جتري يف غريه ال املعلوم أنها 
صاحلة ألنه بصدد ذكر آياته وما خص به العباد من منافع والفلك أحدها، و اليت ال تعد منفعة 

فركز يف اللفظ على جمـال عملـها   . إال إن كانت جتري يف البحر وليست هي يف ذاا منفعة 
  . "يف البحر "بقوله 

  ] 42 الشورى[  �m�����Ã��Â��Á��À��¿��¾����½��¼��»��º�Äl -12 -هـ

البغي حيمل معنيني كما يرى الراغب، أحدمها حممود وهو جتاوز العدل إىل اإلحسان،    
، ومن ذهـب مـن إىل   )1144(والفرض إىل التطوع، والثاين مذموم وهو جتاوز احلق إىل الباطل

                                                 
1139 . 388/ 3.احملرر الوجيز )   
1140 . 427 – 426/ 2 .يف علوم القرآن الربهان )    
1141 . 478/  10 .لسان العرب )   
1142 ) سفن( مادة  . 209/  13 .لسان العرب )   
1143 . 239/  2 .تفسري اللباب البن عادل )   
1144 . 136ص . مفردات ألفاظ القرآن )    
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، )1145( ألن البغي ال يكون إال بغري حقوذلك حالٌ، وهي مؤكدة  �m���}�������|l:قوله اعتبار 
" فقد اعترب املعىن الثاين فقط كونه ما ارتبط باستعماله أكثر، وما دام املعىن مفهوما دون ذكـر  

  .فإنه فسر بداللته على التوكيد "غري احلق 

للمعنيني أدل على الدور الوظيفي للتوكيد يف السياق، إذ يؤتى " يبغون" إال أن احتمال اللفظ 
ن اللفظ املشترك هنا، وهو أحد األسباب اليت تتطلـب  به لدفع تعدد االحتماالت اليت تنجر ع

استعمال التوكيد، مما يعين أن جميء حرف اإلضافة ومدخوله كان لتخصيص أحد املعنـيني يف  
  .وليس بالضرورة اعتماد التوكيد رد تكرار املعىن مادام الدافع السياقي له موجود. هذا اللفظ 

  :التمييز املؤكد بعض معاين / و

لتمييز من الوظائف اليت مل يكثر ورودها مؤكدة يف كالم العرب، كما ميكـن أن  يعد ا  
نستخلص من خالل تتبع مواضعها يف القرآن الكرمي أا وظيفة تكاد حتـافظ علـى معناهـا    
التأسيسي، إال أن قلة ورودها ال متنعنا من إيرادها بدالالا السياقية الستخالص الدوافع السياقية 

  .ذلك دليل على دقة االقتصاد يف استخدام هذا الشكل اللغوي  يئها ، وأن

  ] 36 التوبة[ �m��{���z��y��x��w����v��u��tl -1-و

: ، وما يقال  "عندي من الدنانري عشرون ديناراً ":متييز مؤكد كما يف قولك  "شهراً "
ماً مستقيماً ليس مبستقيم إنه لرفع اإلام إذ لو قيل عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر سنة لكان كال

وانتصر له بأن مراد القائل إنه حيتمل أن تكون تلك الشهور يف ابتـداء الـدنيا   . على ما قيل 
 47 احلج[  �m��O��N��M������L��K��J����I��Hl: كذلك كما يف قوله سبحانه 

التمييز  وقد ذهب ابن هشام إىل أن. )1146(وحنوه وال مانع منه فإنه أحسن من الزيادة احملضة ]
وهو ـذا ال ينفـي داللـة     ،ال يكون مؤكدا لعامله كما هو احلال مع احلال املؤكدة لعاملها

 :قوله  اوأم«: يقول يف هذه اآلية ، وإمنا ارتبطت عنده بتأكيد العامل ،التوكيد يف التمييز مطلقا
�m��{���z��y��x��w����v��u��tl ما ، فشهر مؤكد ملا فهم من أن عدة الشهور، وأ

                                                 
1145 . 3/263 .الدر املصون )    
1146 . 89/  10 . روح املعاين )    
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شرح قطر (يؤكد هذا ما ذهب إليه يف كتابه  و )1147(»بالنسبة إىل عامله وهو اثنا عشر فمبني 
  .مل يقل مؤكد لعامله إذ  )1148(متييز مؤكد " شهرا"من أن ) الندى وبل الصدى

  ] 32احلاقة [  �m��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õl: قال تعاىل  -2-و

متييز مؤكد " ذراعا"، و عليه فإن )1149(ذَرعت الثوب وغريه ذرعا معناه قسته بالذراع   
، ولكـن  )1150(، وإن مل تعرب عند أغلب معريب القرآن إال متييزا دون ذكر صفة التوكيد فيها

" طوهلا سبعون ذراعـا : " هذه اخلصوصية ال نلمسها إال عند مقارنة هذا التعبري يف اآلية بقولنا
اع، إال أنه يف اآلية ذكر الذرع أي حيث يعد التمييز هنا مؤسسا ألن الطول قد يقاس بغري الذر

لفهم أن السـبعني  " ذرعها سبعون: " القياس بالذراع ففهم معىن التمييز قبل ذكره، فلو قيل 
�m��w����v��u��t: ومن هنا كان التمييز مؤكدا كما يف قوله تعاىل . ذراعا ال شيئا آخر

��{���z��y��xl ]36 التوبة [  .  

  ]2النور [  ��m�O�������N��M��L��K���R����Q��P l -3-و
، "بطمه وظهره :"مبعىن ضرب جلده، حنوجلَده أن  مفردات ألفاظ القرآنلقد جاء يف   

  .)1151(، حنو عصاه إذا ضربه بالعصا أي ضربه باجللد
متييـز  أا على  عند من تصدوا لتحديد معناها اإلعرايب كان " جلدةً"غري أن إعراب          

الحظـة  مبلنا  تسمحا التركيب يف اآلية وربط داللة الفعل مع التمييز مالحظة هذ وإن ،)1152(
دون ذكر التمييز ألغىن ذلك " فاجلدوهم مثانني:" ، إذ إنه لو قال معىن التوكيد يف هذا التمييز

عن فهم اجللدة، ومن مث فمعناها مفهوم من الفعل هنا وهو ما جيعل التمييز مؤكدا ملا فهم مـن  
إذ الكتاب مل يذكر للبيان ألن " اشتريت من الكتب عشرين كتابا: " كقولناداللة الفعل، وهو 

   . )1153(الذات معروفة وإمنا ذكر للتوكيد
                                                 
1147 . 535/ 2. مغين اللبيب )    
1148 . 227ص . شرح قطر الندى وبل الصدى )    
1149 . 121ص . كتاب األفعال )    
1150 .  289ص. الكليات : انظر . ومن الذين قالوا إن التمييز يف هذه اآلية مؤكد أبو البقاء الكفوي )    
1151 . 199ص . مفردات ألفاظ القرآن)    
1152 . 8/ 4.فتح القدير )    
1153 . 492/ 3. جامع الدروس العربية )    
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 ] 26 البقرة[  ��mg��f���e��d��c��b l -4-و

وتكاد داللة التوكيد يف هذا التركيب ال تبدو إال من خالل حتليل حنوي يقـوم علـى   
، جاء على معىن التوكيـد  إنه قيلو نصب على التمييزِ،  )الًمثَ( داللة اسم اإلشارة هنا، فيكون

علم أنه مثلٌ، فجاء التمييز بعده مؤكِّداً لالسم الذي أُشـري   )هذا(بـألنه من حيث أُشري إليه 
  . )1154(إليه

نفي إرادة ااز  -على قلته يف االستعمال -ولعل أهم دور سياقي يؤديه التمييز املؤكد 
، وأن العنصر املراد تأكيده ليس الفعل وال املفعول أو غريه، وإمنا القصد توكيد يف الفعل أو حنوه

العنصر املوضوع للتفسري فيكون حينها حامال لوظيفة مركبة هي التوكيد يف صـورة التفسـري   
  .والبيان 

  :البدل املؤكد بعض معاين / ز

ضح ذكـره أغلـب   فإن التقارب الوظيفي بني البدل والتوكيد أمر واكما رأينا سابقا 
النحاة، ومن مث فإنه كثريا ما خيتلف املفسرون يف بعض اآليات بني أن يكون فيهـا بـدل أو   
توكيد، أو أنه بدل مؤكد، وعليه سنأخذ يف هذه الدراسة ما تتضح فيه الداللـة دون كثـرة   

  .تأويالت أو تقدير

   ] 96  البقرة[ ���ms��r��q��p���o��n��m l-1 -ز
m�s��r l بعض احملققني ، وقد ذهبما تعمريه مبزحزحه من العذاب ، أيبدل منه 

ملا كان لفظ التعمري غري مذكور، بل ضمريه حسن اإلبدال؛ ولو كان التعمري  من العلماء إىل أنه
ولكونه يف احلقيقة تكريراً يفيد فائدته مـن تقريـر    ،مذكوراً بلفظه لكان الثاين تأكيداً ال بدالً

شأن احلكم بناًء على شدة حرصه على التعمري ووداده إياه جاز الفصل بينه احملكوم عليه اعتناًء ب
 �m���Û��Ú��Ù��Øl: قولـه تعـاىل   وبني املبدل منـه بـاخلرب، كمـا يف التأكيـد يف    

  .)1155(]19هود[

                                                 
. 166/ 1. الدر املصون )   1154  
1155 . 330/  1. روح املعاين  )    
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  األعراف [  ����l��k��j��i��h���g��f�����e���d lيغشى�m -2 -ز
54 [ 

حال من الضمري )1156(قراءة محيد يفابن جىن  على ما قاله�������e���d�lيغشى mومجلة    
يغشـي  : والعائد حمذوف أي ] 54  األعراف [  �m��b��a��`��_l: يف قوله سبحانه 

���e���dيغشى mبدل من   �m ���g��fl:، وقوله جل وعال  بإذنهالليل النهار بأمره أو 

l����� 1157(للتوكيد(.  

�] 11النساء [  �m��¢��¡�����~��}l -3 -ز �

m�����~�¡�l�� بدل من�m}�l�� بتكرير العامل ، وسط بني املبتدأ وهو قوله
واخلرب، ومقتضى البدل لو قدر إهدار األول إفراد كل واحـد منـهما    m����¢l: تعاىل 

بالسدس وعدم التشريك، وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل إذ يلزم فيه أن يكون مؤدى 
إذا حتقق وال غري بال زيادة معىن  االمسنيه التأكيد مبجموع املبدل منه والبدل واحداً، وإمنا فائدت

  . )1158(، وإال لزم زيادة معىن يف البدل  ما بينهما من التباين تعذرت البدلية املذكورة
لفهم منه إما أنه لكل منهما السـدس، وإمـا   " وألبويه السدس" :وألنه اكتفى بقوله   

أن " لكل واحـد " ود ، وهكذا أكد بقوله اشتراكهما يف السدس، وهذا األخري خالف املقص
  .املقصود استقالل كل واحد منهما بالسدس 

  :العطف املؤكد بعض معاين / ح
  ]152 الشعراء[  �m��¤���£�������¢��¡�����~l -1-ح

فائدته أن فسادهم فساد مصمت ليس معه شـيء مـن     : قلت m���¤���£l : فائدة قوله
£���¤���mوعطف  ،)1159(خملوطة ببعض الصالح املفسدين الصالح كما تكون حال بعض

                                                 
1156 يطْلُبه  "حال من الضمري يف  "حثيثًا  "غشي الليل النهار طالباً له حثيثاً ، و ي أي "يل لال "لى قراءة اجلماعة حال من وع)  

. 365/  1 . احملتسب .  "  
1157 . 365/  1. نفس املصدر )    
1158 . 223/  4. روح املعاين  )    
1159 . 178/  4. الكشاف )    
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l على مجلة�m ¢��¡����l� � � � � � [���m  :مثل قوله تعاىل ،تأكيد لوقوع الشيء بنفي ضده�

��a��`���_��^l  ]  النسب املعروف غري املنكر:  وقول عمرو بن مرة اجلهين ،] 79طه 
            . يفيد أن فسادهم ال يشوبه صالح

، فعدل عن صيغة القصر لئال حيتمل أنه "منا هم مفسدون يف األرضالذين إ": ليفكأنه ق  
، فيتقرر ذلك يف الذهن، ويتأكد نفي اإلصالح عنهم يؤكد إثبات اإلفساد هلم قصر مبالغة ألن

             :)1160(كقول السموأل أو احلارثي  ،معىن إفسادهم بنفي ضده
  )1161( الظبات تسيلتسيل على حد الظبات نفوسنـا            وليست على غري

وميكننا يف هذا الصدد أن نفهم أن الذي يفسد قد يكون مع إفساده بعض الصـالح،  
نفى هذا االحتمال ونقل داللة التركيب إىل معـىن أكثـر   ) وال يصلحون(ولكن ايء بقوله 

نه مشولية يف معىن اإلفساد، وهو ما نستشفه من تفسري أيب حيان هلذه اآلية إذ يذهب إىل القول إ
فنفى عنهم الصـالح،    m���¤���£l: داللته داللة املطلق ، أتى بقوله  "يفسدون"  ملا كان

ما كان، فال حيصـل منـهم صـالح     الح، فيلزم منه نفي الصالح كائناوهو نفي ملطلق الص
  .)1162(لبتةا

  ] 79طه [   �m��a��`���_��^��]l -2-ح

�m���_��^��]l  م سلك أي حيـث  معـا  والدنيا الدين يف اخلسران إىل أداهم مسلكا 
 أرشدهم وما أي m���a��`l وإذا كان األمر كذلك فإن قوله بعد ذلك.نارا فأدخلوا أغرقوا

وأضل  (يلمح فيه تقوية وتأكيد لقوله  والدنيوية الدينية املطالب من مطلب إىل موصل طريق إىل
تتمثل يف إرادة التهكم ، وقد رأى أغلب املفسرين أن فائدة هذا التركيب املؤكد  )فرعون قومه

 بـه  قصد مبا يؤيت هذا النحو أن إذا أريد التهكم علىوإن كان مما عرف يف األساليب العربية 
 الغـرض  كـان  إذا]  87 هود[  �m��©����¨��§�����¦l :حنو وحنوها استعارة ضده

  .)1163(الوصفني هذين بضد الوصف
                                                 
1160 . 176 / 19. و التنوير التحرير )     
1161 . 332/ 6. املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية : انظر )    
1162 . 35/  7 .تفسري البحر احمليط )    
1163 . 238/  16 . روح املعاين )    
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 ولكـن  كـذلك  اآلمر بأن وأجيب . الواقع يف كذلك هو عما أخبار يهد مل وكونه   
 نفسـه  يف مهتدياً اهلداية بطريق عاملاً زيد كون ثبوت " عمراً زيد هدى ما ":  مثل يف العرف
 وحيقـق  ،غريه  يهدي أنه يتوهم فكيف نفسه يف الضالني أضل ، وفرعون عمراً يهد مل ولكنه
 فإن إياهم إضالله دةزيا مع بل إياهم، هدايته عدم عن اإلخبار يف كافية األوىل اجلملة أن ذلك
 مبعـىن  الثانية كون تعني وجه أمت على اإلخبار يف إغناؤها حتقق وإذا يضل ال قد يهدي ال من

وقيل إمنا حتمل اجلملة الثانية على ما فيها من تكرار للمعىن معىن ضمنيا هو  ،التهكم وهو سواه
¥���¦��§��¨���m:  قولـه  يف القوم إرشاد اللعني إدعاء إىل إشارة وهو التلميح باب من

��©l  ]ا يأت ومل وقتها حان فإذا فيها وبالغ دعوى ادعى كم فهو]  29  غافر مل له قيل 
:  تكرير، وقيـل  ال وأنه اجلملتني بني املغايرة ذكر مما ويعلم ، واستهزاء كماً ادعيت مبا تأت
 هـذا  علـى  األوىل ملةاجل يف داللة ال ألنه املغايرة بذلك وحيصل ما وقت يف هداهم وما املراد

  .)1164( أوىل واألول العموم
  ]105اإلسراء [  �m�����J��I��H��G��F��ED��C��B��Al -3 -ح
�m��ED��C��B��Al بقولـه  متصل فهو القرآن بشأن التنويه إىل عود  :�m��a���`

����m�����l���k��j��i��h������g��f��e��d��c��bl   ]فلمــا] .  89  اإلســراء 
 ذكـر  مناسـبة  ومسحـت  ،هنا إىل]  90  اإلسراء[   �m�o���r��q��pl عليه عطف

 وصـف  وقد. املناسبة لتلك بالقرآن التنويه إىل الكالم عاد السالم عليه موسى فرعون تكذيب
  . فيهما للتدبر وتنبيه عظيم ثناء على حتتوي منهما واحدة كل عظيمتني بصفتني القرآن

،  املعـىن  خمتلف لكنه اللفظ متماثل متعلق مرة كل يف له وذكر،  مرتني الرتول فعل ذُكر وقد
 كقوله فهو،  كذب وال فيه ريب ال الذي الثابت احلق معىن فكان باحلق بأنه إياه اهللا إنزال فعلق
 يكـون  أن املشـركني  لتكذيب رد وهو]  2  البقرة[  " فيه ريب ال الكتاب ذلك ":  تعاىل

  . اهللا عند من وحياً القرآن
 مقابـلَ  الثـاين  احلق معىن فكان باحلق بأنه للناس بلوغه أي،  القرآن نزول و قد علق

 كمـا ،  واآلخرة الدنيا يف وفوزهم الناس صالح قوام به الذي احلق على مشتمالً أي،  الباطل
¸���m�����º��¹:  وقولـه ، ]  81  اإلسراء[ ��mm��l��k��j��i l:  تعاىل قال

Â��Á���������À��¿���¾���½��¼��» �l ]105  لنساءا . [  
                                                 
1164 .نفس املصدر والصفحة )    
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  . املقام من املعروف القرآن إىل عائدة الغيبة وضمائر
. الظرفية تشبه واملصاحبة،  واهلدي احلق على مشتمل ألنه للمصاحبة املوضعني يف والباء

�m��A:  لقوله تأكيد جمرد��mD��C l:  قوله لكان اآلية يف الباءين معىن اختالف ولوال

��Bl ـرور  وتقـدمي . يـتعني  مل ما إليه املصري ينبغي وال به نزل باحلق أنزل إذا ألنهيف ا 
 أو مبني سحر أو األولني أساطري أنه ادعوا الذين املنكرين على رداً للقصر عامله على املَوضعني

]  106اإلسراء[  �m��M��Ll ومجلة  �m��B��Al مجلة بني معترضة مجلة. ذلك حنو
 علـى  للرد والقصر. للكافرين ونذير للمؤمنني مبشر به فأنت وضر نفع احلق ذلك ويف أي. 

   .)1165( بشرا الرسول يكون ال أن ظنوا والذين تعاىل اهللا تصرفات من أشياء سألوه الذين

  :االشتقاق التوكيد بعض معاين  /ط 

�m��z��y���x��w��v�����u��t��s��r��q��p-1-ط

����{l  ] 14 عمرانآل [  

ألـف مؤلفـة ، وبـدرة     " :توكيد كقـوهلم من لفظ القنطار لل مشتقة"املقنطرة "و
من عادة العرب أن يصفوا الشيء مبا إذ إنه ، و قد أخذ لفظ املقنطرة من القنطار .)1166("مبدرة

ـ  ^���_���m ـيشتق منه للمبالغة كظل ظليل وهو كثري يف وزن فاعل ويرد يف املفعول ك

����`l ]  22الفرقان [ و�m�����Á��Àl  ]  املضـعفة،  هي طرة املقن: وقيل ]  23مرمي
املقنطرة احملكمة احملصنة من قنطرت الشيء إذا عقدتـه  : وخصها بعضهم بتسعة قناطري، وقيل 

ذهب املنضدة اليت بعضها فوق بعض ، و: املضروبة دنانري أو دراهم، وقيل : وأحكمته، وقيل 
  .)1167(املدفونة املكنوزة بعضهم إىل أا 

املضاعفة املتكاثرة ، ألنّ اشتقاق الوصف مـن   هنا ذا النوع من االشتقاقأريد  قدو 
اسم الشيء املوصوف، إذا اشتهر صاحب االسم بصفة، يؤذن ذلك االشـتقاق مببالغـة يف   

،  " شعر شاعر" ، و" داهيةٌ دهياء " ، و " ظلٌ ظَليلٌ" ، و" لَيلٌ ألْيلُ "  :احلاصل به كقوهلم 
                                                 
1165 . 318/  8 . والتنوير التحرير)    
1166 . 259/  1.الكشاف )    
1167 .100/  3 . روح املعاين)    
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، وهو نفس املعىن الذي ذهب إليه ابـن عـادل يف   )1168(."ف مؤلَّفَةآال" ، و" إبِل مؤبلَة " و
من القنطار وهو  "منفْعلَة" هوالْمقَنطَرة  هذا االشتقاق على التوكيد بقوله إن لفظتفسري داللة 

 .)1169( "ألف مؤلَّفة ، وبدرة مبدرة ، وإبل مؤبلة ، ودراهم مدرمهـة ": للتأكيد ، كقوهلم 
دالة علـى   "الْمقَنطَرة  " ـب "الْقَناطريِ  "وصف  ىن يف مناسبة أخرى فرأى أنوأكد هذا املع

وتكثري الكثرة تفيد التوكيد من جهة الكمية كمـا هـو    .)1170(تكثريها مع كَثْرا يف ذاا  
  .معلوم 

  ]22الفرقان ����m`��_���^��]��\��[���Z��Y��X��Wl  ]-2-ط

رالتصرف، املنع من هو احلج وح فرصن الته معنراً ، إِذا مجح رجحي يعليه القاض رج
أي حرامـا   m�`��_���^l :واحلجر احلـرام قـال اهللا عـز وجـل    .)1171(يف ماله
  .)1172(حمرما

وقد جاء بناء هذا التركيب الوصفي على اختالف الصيغة واتفاق اجلـذر املعجمـي    
ا لفظيا متناسقا يظهر القيمة املعنوية للصـيغة يف  ليضيف إىل اجلانب املعنوي هلذا التركيب جانب

  .اللغة العربية 

وزيادة على اجلانب املعنوي هلذا النوع من التراكيب اليت توصف بنفس ألفاظها، فإا   
بألفاظ متجانسة صوتيا هي من األشكال اللغوية  -خصوصا املبدع –تتيح أيضا للمتكلم التزود 
يف جانبها الصويت، وما تقدمه من اختيارات يف استخدام بعض التعابري اليت تتميز ا اللغة العربية 

  . اليت حتمل داللة توكيدية من ناحية اشتقاقها من نفس الكلمة اليت توصف ا 

وهكذا يظهر لنا الدور الذي تؤديه عناصر التوكيد على اختالف مواضعها و جهـات  
دورا وظيفيا حيمـل داللـة التوكيـد ،     دالالا على التوكيد، فكانت اجلملة الواحدة تؤدي

                                                 
1168 . 50/  3 .التحرير والتنوير )    
1169 . 466/  3 .تفسري اللباب البن عادل )    
1170 . 470/  3 . نفس املصدر)    
1171 . 529/ 10.تاج العروس )    
1172 .  4ط. القاهرة . دار املعارف .  أمحد حممد شاكر وحممد عبد السالم هارون : ت . إصالح املنطقالسكيت، ابن )  

.17ص .  1949  
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باإلضافة إىل معان ودالالت أخرى تؤديها يف النص ككل ، إذ يكون التوكيد جزءا من معـىن  
وهو يف ذلك ينسجم مع ذهن السامع يف تطلعاته للفهم وعالقته باخلطاب . عام يتطلبه السياق 

السامع ومراد املتكلم ، فتلتقي  فهناك دائما اعتبار لدرجة خربة. من ناحية التصديق والتكذيب 
عندما يصل هذا األخري إىل حتميل رسالته اإلبالغية القدر الكايف من احلمولة الداللية اليت تستعني 
بأسلوب التوكيد كدليل لغوي يقدمه املتكلم رغبة يف تفاعل السامع معه ، وإال كانـت دورة  

  .اخلطاب غري فعالة 
يقي تؤكد لنا القيمة اخلطابية ألسلوب التوكيد يف كما أن خصوصية هذا اجلانب التطب  

القرآن الكرمي ، النص الذي حيمل كمية هائلة من املعاين اليت بدورها حتمل محـوالت دالليـة   
واسعة التصرف من أحكام وأوامر ونواهي وكل ما يتعلق باحلياة ، وأمام كل ذلـك هنالـك   

ته أو غرابته، وهكذا فإن األمر ميكـن أن  املنكر واملتشكك ومن يطلب الطمأنينة للخرب يف جدي
يزداد عمقا مع ما يف النص القرآين من أخبار عن غيبيات ال ميكن أن تصدق بسـهولة لعـدم   
مشاهدا أو استحالة ذلك ، ومن مث يكون اخلطاب متفاعال مع حال السامعني يف هذا اإلطار، 

نسجم مع كل خطاب ومـع كـل   فتأيت األشكال املؤكدة يف كل مرة متغرية صورةً ومعىن لت
موقف فيكون التوكيد باحلال مناسبا لبيان اهليئة والتوكيد بالنعت مناسبا للوصـف والتوكيـد   

  .إخل ...باملفعول املطلق لتحديد احلدث 
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  الخاتمة

فإننا سنلخص أهم النتائج اليت خلصنا إليها خالل  أما وقد وصلنا إىل خامتة هذا البحث
ال تقف عند حدود اجلديد بالضرورة ، وإمنا كان هلا أن تؤكد أمورا سابقة،  هذه الدراسة اليت

إثارة قضايا هلا ارتباط باستعمال هذا األسلوب كشكل من أشكال اللغة اليت تقـوم   مع حماولة
على تكرير اللفظ أو اجلملة أو املعىن، أو تقرير ما فهم سلفا، وعليه فقد كانت أهـم النتـائج   

  :خصة يف النقاط التالية املتوصل إليها مل
كمـا درج  " أساليب التوكيد"ال " أسلوب التوكيد"لقد آثرت يف دراسيت اختيار مصطلح  -

على ذلك أغلب احملدثني، ذلك أن اجلمع يف هذا اإلطار يوحي بتعدد املعاين األسلوبية وهو ما 
تعبريية تعود يف  ال يصدق هنا ، باعتبار أسلوب التوكيد أسلوبا واحدا حيتوي على عدة أشكال

  .النهاية إىل معىن أسلويب واحد هو أسلوب التوكيد 
إن املنهج املتبع يف الدراسة اللغوية يؤثر يف نتائجها، كما هو الشأن يف تأثري املنهج الشـكلي   -

لدى أغلب النحاة القدماء الذي ظل حيرص على تبويب األبواب النحوية و املسائل اللغوية وفق 
ل إعرايب ظاهرا كان أو مقدرا؛ مما نتج عنه زمر حنوية ال يكاد يكون بينـها  ما تقتضيه من شك

  .رابط سوى الشكل اإلعرايب يف أغلب األحيان 
يعد أسلوب التوكيد من أكثر األساليب انتشارا يف اللغة العربية ، إذ يتـداخل مـع مجيـع     -

يف النفي واإلثبات، وكل األساليب، فقد يكون يف اإلنشاء كما قد يكون يف اخلربي، كما جنده 
  .منها له أشكاله التوكيدية املناسبة 

العالقة بني املتكلم والسامع هي أكثر ما يتجلى يف استخدام أسلوب التوكيد ودراسته، فهو  -
أسلوب تعبريي يعتمد استعماله على تشكك السامع أو تردده يف قبول اخلرب، وهو األمر الذي 

حيكم جانبه الكمي والنوعي درجة هذا اإلنكار أو التردد فتكون  كما. اعتىن به البالغيون قدميا
األشكال حبسب العنصر املنكر، كما هو الشأن مع املفعول املطلق املؤكد مثال الذي يؤتى بـه  
عندما يكون احلدث ذاته أمرا مستغربا أو مستبعدا، فيكون مؤكدا يئه وعدم إرادة ااز وحنوه 

ا أن التوكيد قد يعم معىن اجلملة إن كان التـردد أو اإلنكـار يف   كم. يف إطالق هذا احلدث 
  .العالقة اإلسنادية ككل 

لقد اعتىن العلماء العرب قدميا بدراسة هذا األسلوب ، وظلت هذه الدراسـات واألحبـاث    -
موزعة يف مناسبات متفرقة حتت تأثري املناهج اللغوية املتبعة لدى كل صنف من أصناف العلماء 
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ة وبالغيني وأصوليني وعلماء تفسري مما أثرى هذا األسلوب بالدراسة وإن مل يكن جبانب من حنا
  .منهجي موحد، وهو األمر الذي تتوخاه هذه الدراسة كما ذكرنا يف بداية هذا البحث 

عندما نتتبع دراسة هذا األسلوب عند احملدثني جند أم وإن أثاروا فكرة املنهج ودعـوا إىل    -
ذا األسلوب يف مؤلف واحد أو يف باب واحد، إال أنه هذا األمر ال يكاد يطبـق  مجع أشتات ه

  .عندهم ،وهو ما وقفنا عليه يف ما أُلّف حول هذا األسلوب 
يف اللغة العربية جعل أشكاله على  هإن من األمور املهمة لإلحاطة ذا األسلوب واستعماالت -

قضايا املتعلقة بطرائق استخدامه يف اللغة، واألسرار اختالفها يف أمناط تركيبية تفسر من خالهلا ال
املعنوية والوظيفية اليت تكون وراء ذلك، خصوصا إذا كان بناؤه يقوم على املزاوجة بني أشكال 
متعددة لنفس املعىن األسلويب العام، كاللجوء إىل استخدام التقدمي والتأخري مع زيـادة بعـض   

ظر يف كيفية تأثري ذلك يف البناء العام للمعىن عند السامع أو األدوات الدالة على التوكيد، مث الن
  . عند الدارس 

لعل أكثر ما يرتبط ذا األسلوب يف جانبه الداليل قيامه على فكرة الزيادة أو التكرار ومها ما  -
أثر يف فهم معاين هذا األسلوب ومعاجلة قضاياه، إذ ارتبط بفكرة عدم جميئه بفائدة ، يف مقابل 

األساليب اليت تقوم على هذا املبدأ الذي له خطورته يف استخدام اللغة لتأديـة وظيفتـها   كل 
األساسية واملتمثلة يف التبليغ والتواصل، فتأيت عبارة بعض الدارسني عند التعرض إىل حتليلـه يف  

قصـود  ، ويبدو أن امل"ليس فيه فائدة وإمنا جيء به للتوكيد"أو " رد التوكيد" مجلة معينة بأنه
، "ليس فيه فائـدة جديـدة   : من ذلك يكون على حذف الصفة، وكان األجدر أن يقال فيها

وهذا ال مينع من تأدية هذا األسلوب ملعان سياقية متعددة كنفي ااز ونفي احتمـال العمـوم   
وغريها مما ال ميكن أن يؤدى إال بواسطة هذا األسلوب، وهو األمر الذي يعطيه دوره األساسي 

  . لتبليغ يف ا
إن دراسة هذا األسلوب يف القرآن الكرمي تتيح للدارس حتديد إطار الدراسة يف اجتاه واحد،  -

مما يعطي الفرصة لتقدمي أشكال استخدام هذا األسلوب واملعاين اليت تستفاد من خالله واليت ال 
احـد للدراسـة   تتجلى إال يف أمثلتها اليت وردت ا يف النص القرآين، كما أن انتهاج إطار و

متمثال يف املنهج الوظيفي يفتح اال أمام الدارس للتوصل إىل اإلحاطة بأسلوب التوكيـد يف  
  .إطاره االستعمايل 

تعد دراسة هذا األسلوب باختالف أمناطه ووفق أشكاله املتعددة من الدراسات املطلوبة ملـا   -
الحتماالت املمكنة الستخدام أدواتـه  فيها من فائدة إلبراز كيفية وروده يف اللغة العربية، و ا
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وعناصره، لتمثل أمام املتكلم أنواع االختيارات اليت يستفيد منها يف إنشاء كالمه، مسـتخدما  
  . أسلوب التوكيد الذي تتوارد أشكاله يف اتساق وانسجام وفق قواعد العربية ومتطلبات املقام 

قرآن الكرمي، فضم أدوات اختلفت معانيها لقد تعددت أشكال التوكيد وأمناطه التركيبية يف ال -
وغريها، كما ضم أدوات " من"و" ما"و" لن"الوظيفية األصلية، وخرجت إىل معىن التوكيد كـ

، والقسم كشكل لغوي يـؤدي احلالـة   " أنّ" و" إنّ"أصلية يف تأدية هذا املعىن األسلويب كـ
ة إىل ما يؤديه التكرار يف املستويات القصوى اليت يقف عندها املتكلم يف تأكيد كالمه ، باإلضاف

املتعددة من املفرد إىل اجلملة، واستخدام التصرف يف الرتب مما يدخل يف التقـدمي والتـأخري،   
وهناك أيضا أبواب حنوية هلا معانيها األصلية وأُشربت معىن التوكيد لوجود وشائج معنوية بينها 

وغري ذلك، مما يزيد يف .. د، و العطف املؤكد وبني ما تتعلق به كاحلال املؤكدة، والنعت املؤك
توسيع دائرة هذا األسلوب، وهو األمر الذي جعل بعض الدارسني يؤثرون يف تسميته مصطلح 

  ".أساليب التوكيد"
ويف اخلتام أرجو أن تكون مثرة جهدي يف هذا العمل قد وصلت إىل ما طمحت إليـه    

التوكيد ، وأن يسهم ولو بالشيء القليـل يف  منذ بدأت رحليت مع دراسيت الوظيفية ألسلوب 
إثراء املكتبة العربية بنتاج فكر إحدى بناا، أو على األقل أن يكون منطلقا لغريي من الباحثني 

. يف بقية األساليب والقضايا النحويـة  " قد قُتل حبثا"الطموحني يف إعادة البحث يف ما قيل إنه 
إن استكناهه من خالل ما تطرحـه بعـض املنـاهج    ألنه وإن كان املوضوع قد درس فعال، ف

  . احلديثة يعطي له اجلدة ويكتب له احلياة مرة بعد مرة 
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  .2003. املكتبة التوفيقية، القاهرة 
عني مليلـة ،  . دار اهلدى . مصطفى ديب البغا : ت .  خمتار الصحاح، ) حممد بن أيب بكر  (الرازي  -

  . 1990.  4ط.اجلزائر 
دمشـق و دار  .دار القلـم  . صفوان عدنان داوودي : ت.  مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين،  -

  .1997.  1ط. بريوت. الشامية
. مطبعة حكومة الكويـت . عبد الستار أمحد فراج : ت . من جواهر القاموس تاج العروسالزبيدي،  -

1965 .  
. بريوت  . عبد اجلليل عبده شليب ، عامل الكتب : ت .  معاين القرآن وإعرابه، ) أبو إسحاق(الزجاج  -
  .1988. 1ط
  . 1979. 3ط. دار النفائس، بريوت . مازن املبارك: ت . اإليضاح يف علل النحوالزجاجي ،  - 
وزارة . الشيخ عبد القادر عبد اهللا العـاين : ت.  يف أصول الفقهالبحر احمليط ،  )بدر الدين(الزركشي  -

    . 1992.  2ط. الكويت . األوقاف والشؤون الدينية 
. صـيدا ، بـريوت  . املكتبة العصرية . حممد أبو الفضل إبراهيم : ت . يف علوم القرآنالربهان ،             

2006 .  
. 1ط. دار اآلفاق اجلديـدة، بـريوت  . جلنة إحياء التراث العريب : ت. منوذج يف النحواأل الزخمشري ، -

1981.  
  . 2ط. دار املصحف . تفسري الكشاف،              
   . دون ط . بريوت ، لبنان . دار اجليل .  املفصل يف علم العربية،             
 3ط. بريوت .مؤسسة الرسالة . عبد احلسني الفتلي : ت.  يف النحو األصول، ) أبو بكر ( ابن السراج  -
 .1996 .  
  .دون ط .بريوت ، لبنان. دار املعرفة . أبو الوفا األفغاين : ت .  أصول السرخسيالسرخسي ،  -
. عبد احلميد هنـداوي  : ت.  مفتاح العلوم، )أبو يعقوب سراج الدين يوسف بن أيب بكر (  السكّاكي -

  .2000. 1ط. وت دار الكتب العلمية، بري
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أمحد حممد شاكر وحممد عبد السالم هارون : ت . إصالح املنطق، )أبو يوسف بن إسحاق( السكيت   -
  . 1949.  4ط. القاهرة . دار املعارف .  
. علي معوض وآخرون: ت.  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، ) أمحد بن يوسف(السمني احلليب  -

  .1994. 1ط. ريوتدار الكتب العلمية، ب
  . 1بريوت ،ط.عبد السالم حممد هارون ، دار اجليل: ، ت الكتاب سيبويه ،  -
مكتبة نـزار مصـطفى   .عبد املنعم إبراهيم : ت.  اإلتقان يف علوم القرآن،  ) جالل الدين(السيوطي  - 

  . 2003. 2ط. مكة املكرمة ، الرياض. الباز
  .دون ط . بريوت ، لبنان . دار الكتب العلمية. واألشباه والنظائر يف النح،             
،  حلية اللب املصون على اجلوهر املكنون: هامش . شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيان،             

  .دون ط .دار الفكر . الشيخ أمحد الدمنهوري 
بريوت ، لبنـان  . الكتب العلمية دار . أمحد مشس الدين : ت.  معترك األقران يف إعجاز القرآن،            

  . 1988.  1ط.
حممد جاد املوىل بك وحممد أبو الفضل إبراهيم و علي حممد : ت . يف علوم اللغة و أنواعهااملزهر ،            

  . 1987. صيدا، بريوت . املكتبة العصرية . البجاوي  
القاهرة ، مصر . املكتبة التوفيقية . هنداوي  عبد احلميد: ت.  مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع،             

  .دون ط . 
  .مكتبة اخلاجني، القاهرة. حممود حممد الطناحي : ت.  أمايل اين الشجريابن الشجري،  -

  .  1995 .1ط.  بريوت. صيدا 
دار الكتـب  .إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصـول ،  )حممد بن علي بن حممد(الشوكاين  -

  .دون ط . بريوت،لبنان ة،العلمي
  .دون ط .بريوت –دار الفكر . فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،             

إبراهيم مشس : ت . حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، )حممد بن علي (  الصبان -
  .1997. 1ط. ن دار الكتب العلمية، بريوت، لبنا. الدين 

ـ :ت.القرآن تأويل يف البيان جامع،)ابن جرير(الطربي  -   1ط. مؤسسـة الرسـالة  .اكرأمحد حممد ش
.2000.  
  http://www.altafsir.comالتفاسري موقع .تفسري اللبابابن عادل،  -
 .ح: ت.  على ألفيـة ابـن مالـك    شرح ابن عقيل، )أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن (  ابن عقيل -

  .1ط. دار اجليل،بريوت.الفاخوري 
. حممد حميي الدين عبد احلميـد  : ت  . شرح ابن عقيل )أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن (  ابن عقيل -

  . 1980.  20ط . القاهرة . مكتبة دار التراث 
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اعـة والنشـر   دار الفكـر للطب .  التبيان يف إعراب القرآن، )أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني (  العكربي -
  .2001. والتوزيع، بريوت 

  .1995. 1ط. دار الفكر،دمشق. غازي خمتار طليمات: ت.  اللباب يف علل البناء واإلعراب،             
. مصطفى احلدري ، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشـق  : ت.  املسائل املنثورةأبو علي الفارسي ،  -

1986 .  
  . 1893.  4ط. بريوت، لبنان . املكتبة اجلامعة .  الديوانعنترة بن شداد ،  -
دار األرقم بـن أيب  .الشيخ إبراهيم حممد رمضان: ت.املستصفى من علم األصول، ) أبو حامد(الغزايل  -

  .دون ط. بريوت، لبنان . األرقم
طباع عمر فاروق ال: ت.  الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمهاابن فارس ،  -
  . 1993. 1ط.وت بريمكتبة املعرف ، . 
. 2ط.عـامل الكتـب،بريوت  .أمحد يوسف النجايت وحممد علي النجـار :  ت.  معاين القرآنالفراء ،  -

1980.  
  . 1990. بريوت ، لبنان. مكتبة لبنان .  املصباح املنريأمحد الفيومي ،  -
  .دون ط.املكتبة العلمية . السيد أمحد صقر : ت.  تأويل مشكل القرآنابن قتيبة ،  -
اململكـة  . الريـاض . دار عامل الكتب . هشام مسري البخاري : ت.  اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،    -

  . 2003. العربية السعودية 
. مؤسسة الكتب الثقافية . عماد بسيوين زغلول : ت  . اإليضاح يف علوم البالغة ،) اخلطيب(القزويين  -

  . 3ط. بريوت ، لبنان 
. دار الفكر  . يوسف علي طويل : ت .صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ، )أمحد بن علي(  القلقشندي -

  . 1987.  1ط.  دمشق
  . 1993.  2ط. القاهرة . مكتبة اخلاجني . علي فوده : ت .  كتاب األفعالابن القوطية،  -
منشـورات  . عبد القادر أمحد عطا حممد: ت.  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، ) ابن رشيق(القريواين  -

  . 2001.  1ط. بريوت ، لبنان. دار الكتب العلمية . حممد علي بيضون 
. 1ط. دار اخلـري، دمشـق   .معروف مصطفى زريق وآخـران  : ت.  بدائع الفوائد ، ابن قيم اجلوزية -

1994.  
  .ط  دون. ، دار الفكر للطباعة والنشر  التبيان يف أقسام القرآن،             

دار الكتب العلمية، بريوت . حممد حامد الفقي : حممد أويس الندوي، ت: مجع .  التفسري القيم ،              
  .2002. 2ط. 
. لبنـان  . بريوت  .الكتب العلميةدار .  تفسري القرآن العظيم، )أبو الفداء إمساعيل بن عمر (  ابن كثري -
  .  2001.  2ط
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عدنان درويـش و  : ت ). معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية (  الكليات،   )أبو البقاء (الكفوي -
  . 1998.  2ط. بريوت ، لبنان.حممد املصري ، مؤسسة الرسالة 

. 1ط.دار البشـري،عمان . حسن موسى الشـاعر : ت.الفصول املفيدة يف الواو املزيدةابن كيلكلدي،  -
1990.  

.  3ط. دمشـق . دار القلـم  . أمحد حممد اخلراط : ت. اينرصف املباين يف شرح حروف املعاملالقي،  -
2002 .  

حممد عبد القادر عطا و طـارق  : ت.  )تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد (شرح التسهيل ابن مالك ،  -
  . 2001. 1ط. بريوت، لبنان .دار الكتب العلمية . منشورات حممد علي بيضون . فتحي السيد 

  .دون ط. عامل الكتب،بريوت. عبد اخلالق عضيمة: ت .  املقتضب، )د بن يزيد أبو عبد اهللا حمم(  املربد -
. فخر الدين قباوة، وحممد ندمي فاضل: ت. ، اجلىن الداين يف حروف املعاين )احلسن بن قاسم (  املرادي -

  .1992. 1ط. دار الكتب العلمية، بريوت
 -دمشـق . اليمامة للطباعة والنشر . لسواس ياسني حممد ا: ت.  مشكل إعراب القرآنمكي القيسي،  -

  . 2000.  2ط. بريوت 
  . 1ط. دار صادر، بريوت.  لسان العرب، )أبو الفضل مجال الدين بن حممد بن مكرم (  ابن منظور -
دار النفـائس ـ   . مـروان حممـد الشـعار   : ت.  مدارك الترتيـل ،  )أبو الربكات عبد اهللا( النسفي  -

  .2005.بريوت
  .1979. 5ط.دار اجليل،بريوت.أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،)مجال الدين(األنصاري  امابن هش -

القـاهرة  . مكتبـة اآلداب  . عبد املتعال الصـعيدي  : ت. أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،              
.1982 .  

  .1988. 1ط. دار اجليل، بريوت. الفاخوري . ح: ت. شرح شذور الذهب ،              
املكتبة العصـرية، صـيدا،   . حممد حميي الدين عبد احلميد: ت.  وبلّ الصدى شرح قطر الندى ،              
  .   1988. بريوت

املكتبة العصرية، صيدا، . حممد حميي الدين عبد احلميد : ت.  مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،              
  .1995. بريوت

دار الكتـب  . إميل بديع يعقوب: ت.  شرح املفصل للزخمشري، ) الدينالبقاء موفّق أبو ( ابن يعيش  -
  .2001. 1ط. العلمية، بريوت

  :املراجع باللغة العربيّة 

  . 1985. 7ط. القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية. من أسرار اللغة إبراهيم أنيس ،  -
طـرابلس ، اجلماهرييـة   . ة العامة للنشر والتوزيع املنشأ. النحو وكتب التفسريإبراهيم عبد اهللا رفيدة،  -

  . 1984. 2ط.الليبية
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  . 1937.  2ط. القاهرة . إحياء النحوإبراهيم مصطفى ،  -
االشتغال طبيعته ( دراسة حتليلية لنموذجني  أساليب التوكيد من خالل القرآن الكرمية ، زأمحد خمتار الرب -

  . 1985.  1ط. دمشق ، بريوت . مؤسسة علوم القرآن ) . النافية ) إن( التوكيد بـ –وإعرابه 
.  1ط. الكويت . وكالة املطبوعات  )املعاين  –البالغة  –الفصاحة ( أساليب بالغية أمحد مطلوب ،  -

1980 .  
 .  2000. بريوت، لبنان. ، مكتبة لبنان ناشرون  معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،           

.  1ط.بريوت، لبنان . دار الكتب العلمية .  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربيةإميل بديع يعقوب،  -
1996  .  

 -1984. املطبعـة اجلديـدة ، دمشـق    . أمحد محو : ت. مبادئ اللسانيات العامة أندريه مارتيين ، - 
1985 .  

  . 1977 . 5ط. القاهرة .دار املعارف .  التفسري البياين للقرآن الكرميبنت الشاطئ ،  -
  . 2000.  2ط.  عامل الكتب. البيان يف روائع القرآنمتام حسان ،  -

  . 1973. اهليئة املصرية العامة للكتاب .  اللغة العربية معناها ومبناها ،           
. عمـان ، األردن  . مكتبة الرسالة احلديثة .  التصحيح اللغوي والكالم املباحيف خليل بنيان حسون ،  -
   .  2006.  1ط
  . 2007.  1ط. بريوت ، لبنان . دار إحياء التراث العريب .  معاين النحو، ) فاضل صاحل( السامرائي  -
  1978.  7ط. القاهرة . دار الشروق. يف ظالل القرآنسيد قطب،  -
  . 1992.  2ط . بريوت ، لبنان . دار الكتب العلمية .  شرح ديوان أيب متامشاهني عطية ،  -
  .دون ط. عامل الكتب، بريوت .  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، )حممد (الشنقيطي  -
  .هـ  1423.  1ط. مكة املكرمة.  داللة السياق، )ردة اهللا بن ضيف اهللا (الطلحي  -
الدار التونسية للنشر، تونس، واملؤسسة الوطنية للكتاب، . التحرير والتنوير، )الطاهر حممد  ( بن عاشورا -
  .1984. زائر اجل
  . ط دون .  النحو الوايفعباس حسن ،  -
 3ط. دمشق. دار القلم .  قواعد التدبر األمثل لكتاب اهللا عز وجلعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين،  -
 .2004 .  
الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعـالن  .  أساليب التوكيد يف القرآن الكرميعبد الرمحن املطردي ،  -
  .1986.  1ط.  اته ، اجلماهريية الليبيةمصر.
  . 2004. دار احلديث، القاهرة .  دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، ) عبد اخلالق( عضيمة  -
. الدار املصرية السعودية للطباعة والنشـر والتوزيـع   .  البالغة الواضحةعلي اجلارم و مصطفى أمني،  -

  .  2004.القاهرة 
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ديـوان   –نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري  – لح النحوي، املصطعوض محد القوزي  -
  . 1983. اجلزائر . املطبوعات اجلامعية 

  . 2003.  1ط. صيدا ، بريوت . املكتبة العصرية .  جامع الدروس العربية، )مصطفى ( الغالييين  -
. 2ط. سسة الرسالة، بـريوت مؤ.  معجم املصطلحات النحوية والصرفية، )حممد مسري جنيب ( اللبدي  -

1986.  
  .  1989. الرباط . منشورات عكاظ .   اللسانيات الوظيفية، ) أمحد( املتوكل  -
. 1ط. باب الوادي ، اجلزائـر  . دار اإلمام مالك .  قواعد النحو بأسلوب العصرحممد بكر إمساعيل ،  -

2004 .  
  . 1987.  2ط. القاهرة . دار التضامن  – دراسة بالغية – دالالت التراكيبحممد حممد أبو موسى،  -
. دار التضامن للطباعـة  .  )دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين( خصائص التراكيب حممد أبو موسى ،  -
  . 1980. 2ط
  . 2ط.بريوت . دار الشرق العريب.  احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفهاحممد األنطاكي ،  -
 1ط  .دمشـق، سـوريا  . دار الفكـر  . اءات الشاذة وتوجيهها النحـوي  القرحممود أمحد الصغري،  -
.1999 .  
  . 1999. دار املعرفة اجلامعية .  لسان عريب ونظام حنويممدوح عبد الرمحن ،  -
. 1ط. منشورات املكتبة العصرية، صيدا، بـريوت .  يف النحو العريب نقد وتوجيه، )مهدي  ( املخزومي -

1964.  
  .1986. 2ط. دار الرائد العريب، بريوت.  النحو العريب قواعد وتطبيقيف  ،           
.  3ط. بـريوت، لبنـان   . دار الرائد العريب .  مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو،            
1986 .  

 الكتـب  عـامل .  احلروف العاملة يف القرآن الكرمي بني النحويني والبالغينيهادي عطية مطر اهلاليل،  -
  . 1986.  1ط. بريوت .مكتبة النهضة العربية و
. دار الثقافـة  .  التراث البالغي والنقدي للمعتزلة حىت اية القرن السادس اهلجـري وليد قصاب،  -

  . 1985. قطر . الدوحة 
  . 1999. 1ط. دمشق. دار الفكر . الكفاف يف النحويوسف الصيداوي،  -

  :الرسائل اجلامعيّة 
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  ةفهرس األحاديث النبويّ 

  
  الصفحة  احلديث

  44  )) إما أدركن واحد منكم الدجال(( 
  104  )) أين من قريش دأنا أفصح العرب بي(( 

وإمنا الربا يف  ،وإمنا الوالء ملن أعتق،بالنيات األعمالوإمنا ،إمنا الشفعة فيما مل يقسم ((
  ))النسيئة

119 -120  

  311  )) يبغض الشيخ الغربيبأن اهللا ((
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        الشعريّةالشعريّةالشعريّةالشعريّة    فهرس األبياتفهرس األبياتفهرس األبياتفهرس األبيات

 
  الصفحة  القائل  البيت

  104  النابغة الذبياين  ال عيب فيهم غري أن سيوفهم           ن فلول من قراع الكتائب
  145  األعشى  هن صفر أوالدها الزبيب      تلك خيلي منه وتلك ركايب 

  74  أبو متام   صبا          وقبوهلا و دبورها أثالثـا    قسم الزمان ربوعها بني ال
  85  معن بن أوس        نوادب ال ميللنه ونوائح           - واأليام يعثرن بالفىت -وفيهن  

  55  حجل بن نضلة  جاء شقيق عارضا رحمه            إن بين عمك فيهم رماح
  44  بال نسبة  ا يك للصبابة جاحندامن سعدك إن رمحت متيماً            لوالك مل

مالتعمبنصلي يف ي تروط    دي األياموبِطْن دخرِحيا ي327  مضرس بن ربعي     الس  
 -19  جريرتزود مثل زاد أبيك فينا             فنعم الزاد زاد أبيك زادا              

187  
ه       ولكنلِّ ماليف ج هو الرجلُ املشروكـد واحلمد مفـرد69  ابن الرومي         ـه با  

  32   األعشى                      هو الواهب املائة املصطفا              ة إما خماضاً وإما عشارا
  181    وأيب الذي ترك امللوك ومجعهم                بصهاب هامدةً كأمس الدابر

  191  املتنيب  ن لشعرى فيك من نفسه شعروحدي قلت ذا الشعر كله             ولك
لط  أعـداء  وغاب نصـري             و فلو إذ نبا دهر27  إبراهيم بن العباسأُنكر صاحب        وس  

 -227  بشار بكرا صاحيب قبل اهلجري             إنّ ذاك النجاح يف التبكري
248  

   77-39  بال نسبة  الالّحقوك احبس احبس فأين إىل أين النجاء ببغليت            أتاك أتاك
  106  زهري بن أيب سلمى        يلق السماحة منه والندى خلق  من يلق يوما على عالته هرما  

  155  امرؤ القيس           حلَفْت لَها باهللا حلفَةَ فَاجِرٍ          لَناموا فَما إن من حديث وال صال
  105  امرؤ القيس  ولو قطعوا جسمي لديك وأوصايلح قاعدا   ميني اهللا أبر: فقلت    

  86  أبو النجم  وبدلت والدهر ذو تبدل هيفا   دبورا بالصبا والشمـأل   
-54  امللبد بن حرملة            يشكو إيلّ مجلي طول السرى             صرب مجيل فكالنا مبتلى

212  
  183  أبوطالبمن الدهر جداً غري قول التهازل       إذن التبعناه على كل حالة              

  105  ابن نباتة السعدي   مل يبق جودك يل شيئا أؤمله         تركتين أصحب الدنيا بال أمل
  63    َألجهدنَّ فإما درء مفسدة ختشى        وإما بلوغ السؤل واألمل
  335  السموأل أو احلارثي  تسيل تسيل على حد الظبات نفوسنـا         وليست على غري الظبات

  69  اخلنساءإذا قَبح البكاُء على قتيلٍ               رأيت بكاَءك احلَسن اجلميالَ                    



 381 

  293  عنترة بن شداد  أبدى نواجِذَه لغيرِ تبسمِ           ملَّا رآين قد قَصدت أُرِيده
  293  طرفة بن العبد  تخلَّلَ حر الرملِ دعص له ندي              ن منوراًوتبِسم عن أَلْمى كأ

  315  لقيط بن أنيف العنربي  وحدانا زرافات إليه طاروا       هلم ناجذيه أبدى الشر إذ قوم       
  152    فما رجعت خبائبة ركاب      حكيم بن املسيب منتهاها 

  267  بالنسبة  فإن احلوادث أودى ا           فإما تريين ويل ملة
  85  الفرزدق     لعلي وإن شطت نواها أزروها              وإين لرام نظرة قبل اليت 

  217  املتنخل اهلذيل  لعمرك ما إن أبو مالك           بوان وال بضعيف قواه   
  92  بالنسبة   قاتله أىب جوده ال البخل واستعجلت به     نعم من الفىت ال مينع اجلود

  43  األعشىفهل مينعين ارتيادي البال               د من حذر املوت أن يأتني                 
  206  مشر بن عمرو احلنفي  ولقد أمر على اللّئيمِ يسبـنِي      فمضيت مثت قلت ال يعنيـين    
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  فهرس احملتويات
  

  01  …………..………...………..……………………………………..…… املقدمة

  07  ………….…..….…………..……………………………………….…:املدخل 

  24  ………...……………….…..……التوكيد بني القدماء واحملدثني     :الباب األول 

  التوكيد يف اللغة العربية وارتباطه    :الفصل األول 
  ……………………………......…..مبناسبات القول ومقتضياته                  

  
25  

  
- ة بسياق الكالم / الأو29  ….........…….……… :ارتباط بعض عناصر اجلملة العربي  

  29  ………….……..………………………: املبتدأ واخلرب بني التعريف والتنكري/ 1

  30  …….……………………………   :األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة / 1-1 -

  31  ………….…………………………… :كرةاألصل يف اخلرب أن يكون ن/ 1-2-

  33    ……………..…………… : التوكيد واملعىن العام واملنطقي يف اجلملة العربية /2

    36   ……………………...…………………:   ظاهرة احلذف و القرائن احلالية/  3

     37   ………..…….….……..….……….…………………..…: التقدمي والتأخري / 4

  38  ….…………: من خالل سياقات الكالم العربية  تقسيم األساليب يف اللغة/ ثانيا

     40   …………...…….………….………………………: األساليب اخلربية  -1-1

  41  ……………………..………………………………:    النفي يف اجلملة املؤكدة

  42   ………………………..……………………..…   :األساليب اإلنشائية  -1-2

  42   ……………………….……...……..…………..………… : اإلنشاء الطليب  -

  42  …………………………………………..…… ..…:    اإلنشاء غري الطليب  -

  45  ………………...……....…………… :و القرائن احلالية أسلوب التوكيد /ثالثا -

  45   ……………………..………… ……………… :أسباب التوكيد يف اللغة  - 1

  47   …………..…….……..………: أسلوب التوكيد وعالقة السامع باملتكلم  - 2

  49  …………………..…..………..…..………… ): املخاطب(حال املتكلم  -2-1

  51  ………………...………………..…………  ):املخاطَب( حال السامع  -2-2
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  53   ………………………..…..………...……………… : الرسالة الكالمية -2-3

  57   ………...………………..……… : من أحكام التوكيد املتعلقة بالسياق /رابعا -

1- 57  ……………….…………..……….…………………  :از التوكيد ينفي ا  

  58  ……………..…….……….……………  :التوكيد ومبدأ االقتصاد اللغوي  -2

  61  ………………...…………….…………  :احلذف وأسلوب التوكيد  ظاهرة –3

  61   ………………………....………………..………  :احملذوف ال يؤكد  -1- 3

  63   ……………………………....…………..………… : املؤكد ال حيذف  -3-2

  64  …….…………………… : األسباب املعنوية المتناع التوكيد سياقيا / خامسا -

  64  ………………………..….………………….…………: التوكيد املعنوي  -1

   65    …………………………..……………..……..………:  كدؤالنكرات ال ت -2

  66  ……………………………) :   كال وكلتا (صيغة املشاركة والتوكيد بـ – 3

  66  ………………………..….………….……….………:   صدر التوكيد بامل -4

  67  ………………………..….………………...……….………  :البدل املؤكد -5

     67  ………………………..…..………….....…………… :يف التوكيد اللفظي  -6

  67   …………………..…….…….……………………  :يف التقدمي والتأخري   - 7

  71  ………….………… ……:ةأسلوب التوكيد يف الدراسات القدمي: الفصل الثاين 

  74  …………………………………………………… :التوكيد عند النحاة : أوال 

  76  ………………..………….………………… : نوعا التوكيد يف النحو العريب/ 1

  76   ……………………………...…………………………… : التوكيد اللفظي) أ 

  80  …………………....…………………………...……… :التوكيد املعنوي ) ب 

  84  ………..…………………………………  :ب حنوية أخرى التوكيد يف أبوا)  2

  84   …………………………………………:  اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب/ أ

  84   ……………………………………….………………… :اجلملة االعتراضية  -

  86  ………………………………………………………:    احلروف الزائدة / ب 
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  93  …………………………………………………...……………     :القسم / ج

  94  …………………………………………………………………:  شتغال اال/ د

  95  ………………………...………………… : باب التمييز وفكرة التحويل -هـ 

  96   ………………………..……………………… … :التأكيد باجلملة االمسية  -و

  96  ………………………………………………  …………:   ضمري الفصل -ز

  97    ………………...…………………………………………… :البالغيون : ثانيا 

  97  …..……………………………………………:  مباحث التوكيد عند البالغيني ) 1

  97  ……………..……………..……………………… …… …: اإلسناد اخلربي / أ 

  98   ……………………...……………………………… ……: التقدمي والتأخري / ب 

  100   …………………………...………………………………:   الفصل والوصل / ج

  101  …………………………..…………………… …اإلطناب والتكرير و التطويل / د 

  102  …………………..……..…………………………………: القصر واحلصر / هـ

  103   ……………………………………...……………………… …  :االعتراض / و 

  104   ………………………… …: تأكيد املدح مبا يشبه الذم وتأكيد الذم مبا يشبه املدح / ز 

  105  ………………...……………………………… …: تأكيد الذم مبا يشبه املدح / ح 

  105  …………………………………..….………………………… …:  التتميم / ط

  105   ………………………………..…………………………… ……: التذييل / ي

  106   ……………………………..…….………………………… … …: الترديد / ك

  106  …………………………………..……………………………… …  :ااز / ل

  108  …………………………..…………………...……………………: التعريف / م

  108  ………………..…………………………… ……:  التوكيد عند األصوليني  :ثالثا 

  109  ……………..…………………………………: من مباحث التوكيد عند األصوليني 

  110  ………………………..………………………… …:  داللة املنطوق واملفهوم  -1

  111  …………………..………………………………………: الزيادة يف القرآن  -2
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  112  ……..………….…………………………… ……: احلقيقة وااز يف القرآن  - 3

  114  ……………...………………………………………:   وأسبابه أقسام التأكيد  -4

  116  …….…………………………… …  :الفرق بني الترادف والتوكيد واإلتباع   - 5

  117  …………………………...….…………………………:  باب األمر و النهي  -6

  118  ………..…………………: اق داللة بعض األدوات على التوكيد وارتباطها بالسي -7

  120   ………….……..……………………………… :تأكيد العموم واخلصوص  -8

  121  …………………………………………………………:   باب االحتمال - 9

  122  ……………..………………………) : أصل أو من العوارض ( التوكيد  -10

  123  ………………………..….…………………… :باب العزمية والرخصة   -11

  123  ………………………...………………………… :أكيد اإلخراج بعد الت– 12

  125  ………………..…………………………………… :املطابقة يف التأكيد  - 13

  126  ………………….………………...……………………… :داللة التأبيد  -14

  127  ………………..………...…………………… :يف القرآن  فائدة التوكيد -15

  129  …….….………………… أسلوب التوكيد يف الدراسات احلديثة: الفصل الثالث

  130  ……………  ) :التوكيد اللفظي ( التوكيد ضمن القرائن اللفظية: املبحث األول 

  130  …………………………………………………………   :التوكيد اللفظي / أوال 

  132  ………………………………………..………………  :التوكيد بالزيادة :أوال 

  132  ……………….……………………………  :عناصر الزيادة يف اجلملة املؤكدة 

  132  ……………………………………………………….…………… …  :داة األ

    134  …………………………………… …    : ما خيتص بالدخول على الفعل /  1

  143  ………………………  ……… …… :ما خيتص بالدخول على غري الفعل /  2

  153   ………………………………………………………  :أدوات غري خمتصة /  3

  159   …………..…………………………………………………  :التوكيد بالصيغة 

  162  …………….……………………………….………………  :التوكيد باجلملة  
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  162  …………………………..…………………………  … : ستئنافيةاجلملة اال -

  162  ………………………………………………………  … :اجلملة االعتراضية -

  163  …………………………………………..…………………… :مجلة القسم  -

  165  ……………………    …………………………..………… :التوكيد بالتكرار

  167  …… ………………………………………… :التوكيد بالتقدمي والتأخري :ثانيا 

  173   ………..……):التوكيد املعنوي ( التوكيد ضمن القرائن املعنوية  : املبحث الثاين 

  173  …………………………………………...…………… :التوكيد املعنوي / أوال

  175   ………………………………… … :التوكيد بأبواب التخصيص األخرى  /ثانيا

  193   …………………...……………… أسلوب التوكيد أشكاله ودالالته:الباب الثّاين

  194  ……….……..……………:  مبدأ الفائدة يف أسلوب التوكيد: الفصل األول  -

  195   ……………………..…………………………………: الفائدة لغة واصطالحا 

  197  …………………………………………… :مبدأ الفائدة يف اجلملة العربية / أوال

  201  ……….………………………… :تعلق مببدأ الفائدة يف دراسة اجلملة يبعض ما 

  210   ……………………………………… :مبدأ الفائدة وبعض الظواهر السياقية  -

  210   ………………………………ظاهرة احلذف يف اجلملة العربية ومبدأ الفائدة  -1

  211  …………………….…………………………مبدأ الفائدة وظاهرة التقدير  -2

  212  ………………..………………………………الفائدة وفكرة التكرار مبدأ  -3

  214  ……………………...………………………مبدأ الفائدة ومصطلح الزيادة  -4

  216   …………….………………………… : أسلوب التوكيد وفائدته يف اللغة/ ثانيا 

  219   …………..…………………………………: تتعلق بالفائدة أنواع التوكيد  -1

  220  …………………………………………ال وكلتا داللة الصيغة والتوكيد بك -2

  220  ……………………………………………………………الفصل والوصل  -3

  220  ……………………..…………………………………استخدام كل وأمجع  -4

  221  ……………………..……………………………التوكيد بالتقدمي والتأخري  -5
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  223   …………..…………………………… :مبدأ الفائدة يف أسلوب التوكيد  / لثاثا

  223  …………..…………………………………………………يادة حروف الز -1

  225  …………..…………………………التوكيد أسلوب يقوم على إعادة املعىن  -2

  226  ……………………………فائدة بعض عناصر التوكيد يف اجلملة العربية / رابعا 

  226  ضمري الفصل -1

  227  ضمري الشأن -2

  227  داللة إن -3

  228  داللة الالم -4

  228  ملؤكدداللة املصدر ا -5

  229  التوكيد بالبدل -6

  229  داللة إمنا -7

  230  داللة كل وأمجع -8

  239  ……..………………………التوكيد يف القرآن الكرمي من أمناط : الفصل الثاين 

  241   ……………………...………………………………… :مناط بسيطة األ -أوال 

  241   ………………...……………….……………… : صورهالتوكيد بالزيادة و -1

  241  …………..……………..……………………………زيادة عنصر مؤكد  1-1

  263  …………..…………….…………………………………زيادة عنصرين  1-2

  271  …………..……………………………………………زيادة ثالثة عناصر  1-3

  278  …………..……..……………………………………زيادة أربعة عناصر  1-4

  280    ………………….……………………………: التوكيد بالتقدمي وأشكاله  - 2

  280  تقدمي املسند إليه 2-1

  281  تقدمي املسند 2-2

  282  تقدمي املفعول به 2-3

  282  تقدمي حرف اإلضافة ومدخوله 2-4
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  283   ………..……………………………………… ……… :ركبة امل مناطاأل -ثانيا

بعــض معــاين التوكيــد يف القــرآن الكــرمي       :الفصــل الثّالــث 
   ………….…………………ل أشكال توكيدية أخرىمن خال

  
288  

  290  ……………………….………………………… :احلال املؤكدة بعض معاين / أ

  306   ……………..………………………………… :النعت املؤكد بعض معاين / ب

  317  ……….………………………………  :املفعول املطلق املؤكد بعض معاين / ج

  320   …………...…………………………………… :الظرف املؤكد بعض معاين / د

   322   ……………………………: حرف اإلضافة ومدخوله املؤكد بعض معاين  -هـ

  331   ………………………………………………… :التمييز املؤكد بعض معاين / و

  334  البدل املؤكد بعض معاين / ز

    335  …………………………...………………… :العطف املؤكد بعض معاين / ح

    338   …………..…………………………… :االشتقاق التوكيدي بعض معاين  - ط

  341  ……..………………………………….…………………...……………اخلامتة 

  344  …..……………………….……………...………………...…املصادر واملراجع 

  353  …..………………..……………….………………………...…الفهارس العامة 

  354  …..……..………………………..………………...…فهرس اآليات القرآنية  -

  374  …..……….……………………………………...…فهرس األحاديث النبوية  -

  375  …..………………..……………………………...…فهرس األبيات الشعرية  -

  377  …..………..……………………………………………...…فهرس احملتويات  -

  


