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التوكيد النحوي في خطب العرب ووصاياهم
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دراسة نحوية داللية
Grammatical Assertion in the Arabs Speeches,
Orations and Recommendations through the
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د .ناصر إبراهٌم النعٌمً
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بسم هللا الرحمن الرحٌم

أنا أٌمن سبلمة محمد صعلوك أفوّ ض جامعةة العلةوم اإلسةبلمٌة العالمٌةة
بتزوٌد المكتبات والهٌبات والمإسسات المختلفة بنسخ مةن رسةالتً عنةد
الطلب وعلى ذلك أوقع...................... :

اإلهداء
إىل وبً انزمحت املعهم األَل حممد صهى اهلل عهًٍ َسهم
إىل شٍدائىا األحباء انذٌه ضحُا بأغهى ما ميهكُن مه
أجم عشة األمت َكزامخٍا
إىل انبدر املىري انذي أدعُ ربً إطانت عمزي  . . .أبً
إىل عبري انُد َاحلىان انخً سٍزث انهٍايل انطُال
َضحج بُقخٍا مه أجهً . . .أمً
إىل ربٍع عمزيَ ،وسمت صٍفًَ ،دفء شخائً . . .
إخُاوً َأخُاحً
إىل سَجخً انغانٍت
أٌدي ٌذا انعمم املخُاضع
ج

الشكر والتقدير
شاكر لنعمه ،وأثنً علٌه بما هو أهلةه ،وأشةكره علةى مةا
أحم ُد هللا وحده ،حمدَ
ٍ
أنعم به علًّ من النعم العظٌمة التً ال أحصً عددها.
وأرى لزامةةا علةةًّ أن اعتةةرؾ بالفضة ألهلةةه ،وأن أشةةكر كة ّ مةةن مة ّد إلةةًّ ٌةةد
العون فً هذا البحث ،مع اعترافً بالعجز عن تقةدٌم الشةكر الةذي ٌك ّنةه ضةمٌري
لهإالء فً عبارات قلٌلة.
فؤق ّدم شكري الجزٌ لمن ؼمرنً بالفض  ،واختصّنً بالنصح ،وتفضّة علةًّ
بقبةةو اإلشةةراؾ علةةى هةةذه الرسةةالة ،أسةةتاذي ومعلمةةً الفاض ة  :الةةدكتور ناصةةر
إبراهٌم النعٌمً.
وأتق ّدم بالشكر الجزٌ لؤلستاذ الدكتور نهاد الموسى الذي اقتةر علةًّ عنةوان
هذا البحث ،وتابعنً فً عم خطته أوال بؤو .
وأتوجّ ةةه بجزٌةة الشةةكر والعرفةةان إلةةى األسةةتاذٌن الفاضةةلٌن عضةةويّ لجنةةة
المناقشة :أ .د .عبد الكرٌم مجاهد مرداوي و د .محمود مبارك عبٌدات؛ لقبولهمةا
مناقشةةة وتصةةحٌح هةةذا البحةةث ،وعلةةى جهةةدهما الطٌةةب فةةً قةةراء هةةذا البحةةث
ومبلحظاتهمةةا المفٌةةد  ،وأعِ ة ُدهما أن أتق ّب ة ك ة ّ مةةا ٌشةةٌران بةةه علةةًّ بطٌةةب نف ة
ورحابة صدر.
و

فهرس المحتويات
قرار لجنة المناقشة.
اإلهداء.
الشكر والتقدير.
فهرس المحتويات.
ملخص الرسالة باللغة العربية.
ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية.
المقدمة.
التمهيد.

ب
ج
د
هـ
ط
ي
ٔـ٘
 ٙـ ٕٓ

الخطبة لؽة.
الخطبة اصطبلحا.
الوصٌة لؽة.
الوصٌة اصطبلحا.
التوكٌد لؽة.
التوكٌد اصطبلحا.

7ـ9
 9ـ ٓٔ
ٔٔ ـ ٕٔ
ٖٔ ـ ٔٙ
 ٔٙـ ٔ1
 ٔ9ـ ٕٓ

الفصل األول
اللفظي في كتاب جمهرة خطب العرب ووصاياهم.
التوكيد
ّ

ٕٔ ـ ٙ6

المبحث األول
اللفظي وأنماطه.
التوكيد
ّ

ٕٕ ـ ٘ٗ

التوكٌد اللفظًّ .
أنماط (صور) التوكٌد اللفظًّ .

التوكٌد اللفظًّ لؤلسماء.
التوكٌد اللفظًّ للضمابر.
التوكٌد اللفظًّ ألسماء األفعا .
المبحث الثاني
أغراض التوكيد اللفظي وفوائده.
اللفظي في الخطب والوصايا.
أوال :أغراض التوكيد
ّ

األؼراض التً ٌخرج إلٌها توكٌد االسم توكٌدا لفظٌّا.
األؼراض التً ٌخرج إلٌها توكٌد الضمابر توكٌدا لفظٌّا
األؼراض التً ٌخرج إلٌها توكٌد أسماء األفعا توكٌدا لفظٌّا

اللفظي.
ثانيا :فوائد التوكيد
ّ
س ُب ُه في كتاب جمهرة خطب
عد ُد ورو ِد التوكي ِد
اللفظي ونِ َ
ّ
العرب ووصاياهم.

٘ـ

ٕٕ ـ ٖٕ
ٖٕ ـ ٕ٘
 ٕٙـ ٕٖ
ٖٖ ـ ٓٗ
ٔٗ ـ ٘ٗ

 ٗٙـ ٖٙ
 ٗٙـ ٘6
 ٗٙـ ٔ٘
ٕ٘ ـ ٘٘
 ٘ٙـ ٘9

 ٘6ـ ٖٙ
ٗ ٙـ ٙ6

الفصل الثاني
المعنوي في كتاب جمهرة خطب العرب
التوكيد
ّ
ووصاياهم.
المبحث األول
المعنوي وأنماطه
التوكيد
ّ

التوكٌد المعنويّ
ألفاظ التوكٌد المعنويّ .
معنى (ك ) ومشتقاتها.
أقوى ألفاظ التوكٌد.
(ك ) ٌإكد بها ما ٌتبعّض.
إضافة (ك ) إلى الظاهر.

ٔ 1ـ ٖٕٔ
ٔ 1ـ ٔٔٔ
ٔ 7ـ ٕ7
ٖ7
ٗ7
٘ 7ـ ٔ1
ٔ 1ـ ٖ1
ٗ 1ـ 17

(أجمعون) ومشتقاتها.

 88ـ ٔٓٔ

(أجمعون) ومشتقاتها معرفة.
إعراب (أجمعٌن) ومشتقاتها.
أوجه الشبه واالختبلؾ بٌن (ك ) و (أجمعٌن).
التوكٌد بـ(بؤجمع).
التوكٌد المعنويّ للضمٌر المتص .
توكٌد االسم النكر .

 11ـ ٓ9
ٔ 9ـ ٗ9
٘ 9ـ 91
 99ـ ٔٓٔ
ٕٓٔ ـ ٗٓٔ
٘ٓٔ ـ ٔٔٔ

المبحث الثاني
المعنوي وفوائده.
أغراض التوكيد
ّ
المعنوي.
أوال :أغراض التوكيد
ّ

أؼراض التوكٌد المعنويّ بـ(ك ).
أؼراض التوكٌد المعنويّ بـ(أجمع) ومشتقاتها.

المعنوي.
ثانيا :فوائد التوكيد
ّ
المعنوي في كتاب جمهرة خطب
عدد ونسب ورود التوكيد
ّ
العرب ووصاياهم.
الخاتمة.
فهرس المصادر والمراجع.

ٕٔٔ ـ ٔٔ6
ٕٔٔ ـ ٔٔٙ
ٕٔٔ ـ ٘ٔٔ
٘ٔٔ ـ ٔٔٙ

 ٔٔ1ـ ٔٔ6
ٕٓٔ ـ ٖٕٔ
ٕٗٔ ـ ٕ٘ٔ
 ٕٔٙـ ٖٔٙ

النحوي في خطبب العبرب ووصباياهم فبي كتباب جمهبرة
اسم األطروحة :التوكيد
ّ
خطب العرب ألحمد زكي صفوت(دراسة نحوية داللية).
اسم الطالب :أيمن سالمة محمد صعلوك.
اسم المشرف :ناصر إبراهيم النعيمي.
تاريخ المناقشةٕٓٔٗ / ٘ / ٔ٘ :م.

ملخص الرسالة:
ْ
ْ
كانت خطةب العةرب ووصةاٌاهم
تناولت هذه الدراسة أسلوب التوكٌد بقسمٌه اللفظًّ والمعنويّ  ،وقد
مٌدانا لهذه الدراسة من خبل كتاب (جمهر خطب العرب ووصاٌاهم) ألحمد زكً صفوت.
ض الباحةث فةً
وقد جاءت هذه الدراسة فً فصلٌن تسبقهما مقدمة وتمهٌد وتتلوهما خاتمة ،وقد َع َر َ
المقدمة الفكر العامة للدراسة ومنهج البحث فٌهةا ،وتكلةم فةً التمهٌةد عةن مفهةوم الخطبةة والوصةٌة لؽةة
واصطبلحا ،والفرق بٌنهما من جهة المرس والمتلقً ،وبٌّن الباحث فٌه أسلوبهما.
أمّا الفص األو فقد در

الباحث فٌه التوكٌد اللفظًّ  ،حٌةث قسّةمه إلةى ثبلثةة مباحةث ،عةرض فةً

المبحث األو لمفهوم التوكٌد لؽةة واصةطبلحا ،كمةا أ ّنةه عةرض لمفهةوم التوكٌةد اللفظةًّ عنةد النحةوٌٌن،
األؼراض الببلؼٌّةة
وبٌّن فً المبحث الثانً مفهوم التوكٌد اللفظً ،وأنماطه ،وقد بٌّن فً المبحث الثالث
َ
والمعانً الداللٌّة التً ٌخرج لها التوكٌد اللفظًّ  ،وفوابدَ ه.
ودر

فً الفص الثانً التوكٌد المعنويّ حٌث قسّم هذا الفص إلى ثبلثة مباحث أٌضا ،عرض فً

المبحث األوّ لمفهوم التوكٌد المعنويّ عند النحوٌٌن ،وناقش فً المبحث الثانً ع ّد قضاٌا أهمّهةا :عةدد
ألفاظ التوكٌةد المعنةويّ  ،وأقواهةا ،والحةدٌث عةن (كة ) و (أجمةع) ومشةتقاتها ،وأوجةه الشةبه واالخةتبلؾ
بٌنهما ،كما ناقش الباحث فً هذا الفص قضٌّة توكٌد الضمابر توكٌدا معنوٌّا ،وقضٌّة توكٌد االسم
ط

النكر توكٌدا معنوٌّا ،وقد جاء المبحث الثالث لٌُبٌّن أؼراض التوكٌد المعنويّ  ،وفوابده.
وانتهى كة فصة ٍ بجةداو ُتبةٌّن عةدد ورود التوكٌةد اللفظةًّ والتوكٌةد المعنةويّ ونِسْ ة َبت ِِهما فةً كتةاب
جمهر خطب العرب ووصاٌاهم ،وانتهت الدراسة بخاتمة عرض فٌها الباحث أله ّم النتابج التةً توصّة
إلٌها ،ومنها :الكشؾ عن عدم شٌوع أسلوب إضافة (ك ) إلى االسم الظاهر بعدها وإعرابها فً مث هذا
األسلوب نعتا ال توكٌدا ،والكشؾ عن األؼراض الببلؼٌّةة والمعةانً الداللٌّةة التةً خةرج لهةا التوكٌةد فةً
خطب العرب ووصاٌاهم ،وإثبات صحّ ة ما ذهةب إلٌةه الفةراء وثعلةب مةن أنّ (أجمعةٌن) قةد ُتعةربُ حةاال
خبلفةا لةةرأي الخلٌة وسةٌبوٌه الةةذٌن أ ّكةةدا أ ّنهةةا ال تكةون إال تابعةةة ،وإثبةةات صةحّ ة التوكٌةةد بةةـ(أجمع) التةةً
ت ّتصة بهةةا البةةاء ا ّتصةةاال دابمةةا ،والكشةةؾ عةةن أنّ العةةرب اسةةتخدمت التوكٌةةد المعنةةويّ أكثةةر مةةن التوكٌةةد
اللفظًّ فً خطبهم ووصاٌاهم.

Grammatical Assertion in the Arabs Speeches, Orations
and Recommendations through the book of Ahmed Zaki
Safwat (Jamhrat Khutab Alarab). Grammatical Semantic
Study.
Prepared by: Ayman Salameh Mohammad Salouk.
Supervisor: Nasser Ibrahim Al-Naimi.
Join the debate: 15 / 5 /2014

Abstract
This study deals with the two parts of assertion, verbal assertion and
meaning assertion. The Arab speeches and recommendations were the
field of this study through the book of Ahmed Zaki Safwat (Jamhrat
Khutab Alarab).
This study comes in two parts proceeded by an opening and an
introduction , followed by a conclusion, in the introduction the researcher
presents the general idea and the method of the research, in the opening
the researcher introduces the definition of Oration and recommendations
and the differences between them from the sender and the receiver point
of view. Also, he talk about their styles. He also, talked about the
conception of assertion the concept and the dictionary meaning of
emphasis.
In the first part, the researcher studies the verbal assertion, where he
divided it into two sections. Also, he talked about the concept of verbal
assertion from grammarians opinions in the first section. He presented the
parts of verbal assertion. In the second part, he studies the field, benefits
and functions of verbal assertion.
In the second part he studies the meaning assertion, where He divides it
into two sections. In the first section he talked about the concept of
meaning emphasis according to linguists. In the second section, he
discussed many issues such as the words used in meaning assertion, the
strongest ones, also, he talked about (kol),Ajma' (all)and their derivations.
ٞ

In addition to similarities and differences between them. Also, the
researcher discusses the of the pronouns and the meaning assertion of the
indefinite nouns. the second section displays the purposes and benefits of
the content emphasis. Each parts ends with a table contains the total
number and percent of how many times the meaning assertion are
mentioned in the Arab orations, speeches and recommendations. The
researcher completed his study with a conclusion, where he displays the
most important results of the study, for example, discovering that the
style of adding (kol) all to a noun after it is not common to be expressed
an adjective not assertion, and finding the rhetorical purposes and
conceptual meanings which where the field of assertion in the Arab
orations and recommendations. Also, he proves what Alfara and Tha'alab
mentioned that (ajmaeen) may be expressed as an adverb contrasted with
what Alkhaleel and Sebawaih who said it is a follower. He also proves
the correctness assertion of the word (ajma'a) connected to (Baa)
permanently and uncovering that the Arabs used meaning assertion more
than verbal assertion in their oration speeches and recommendations.

المقدمة

ٔ

الحمد هلل ربّ العالمٌن والصةبل والسةبلم علةى أشةرؾ الخلةق والمرسةلٌن سةٌّدنا محمةد النبةًّ األمةًّ
وعلى آله وصحبه أجمعٌن ،أمّا بع ُد،
فهةذه دراسةةة فةً أسةةلوب التوكٌةد النحةةوي فةً خطةةب العةرب ووصةةاٌاهم فةً كتةةاب (جمهةر خطةةب
العرب ووصاٌاهم) ألحمد زكً صفوت ،الذي اشتم على ألؾ وستٌن (ٓ )ٔٓٙخطبة ووصٌّة ،ق ِّس َم ْ
ت
على أربعة عصور هً:
العصر الجاهلًّ  :ست وسبعون ( )7ٙخطبة ،وأربع عشر (ٗٔ) وصٌّة.
عصر صدر اإلسبلم :ثبلثمبة وخم
العصر األمويّ  :أربعمبة وخم

عشر (ٖ٘ٔ) خطبة ،وثبلث وثبلثون (ٖٖ) وصٌّة.

وستون (٘ )ٗٙخطبة ،وسبع عشر ( )ٔ7وصٌّة.

وثمان وعشرون ( )ٕٔ1خطبة ،واثنتا عشر (ٕٔ) وصٌّة.
العصر العباسًّ األو  :مبة
ٍ
وقد تم ْ
ّت هذه الدراسة على النصوص كلها فً العصور جمٌعها.
وتكمةةن أهمٌّةةة هةةذه الدراسةةة فةةً الكشةةؾ عةةن أهمٌّةةة دراسةةة التوكٌةةد النحةةوي فةةً خطةةب العةةرب
ووصاٌاهم ،وبٌان مدى شٌوع هذا األسلوب فً كبلم العرب النثريّ  ،وإٌضا المإ ّكةدات التةً أكثةر مةن
استعمالها العربُ فً خطبهم ووصاٌاهم ،مع توضٌح أنماط أسلوب التوكٌةد النحةوي وأقسةامه ،والمعةانً
الداللٌّة التً ٌخرج لها هذا األسلوب.
وتكتسةب هةةذه الدراسةةة أه ّمٌّتهةةا لكونهةةا دراسةةة تطبٌقٌّةة ألسةةلوب التوكٌةةد النحةةوي فةةً كةةبلم العةةرب
النثريّ  ،وهذا ممّا دعا الباحث إلى عدم االقتصار على ذكر المثا ٌتٌما ،ضابع المعنةى ،مبتةور السةٌاق،
ب ضمن نصّه الذي ٌوضّح معناه وٌبٌن دالالته المتنوّ عة.
وتكمن أه ّمٌّتها أٌضةا فةً خدمةة اللؽةة العربٌّةة عمومةا والنحةو العربةًّ خصوصةا ،وذلةك مةن خةبل
تع ّد العصور الذهبٌّة للؽة العربٌّة.
دراسة موضوع نحويّ فً كبلم العرب النثريّ فً أربعة عصور َ
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أمّا الباعث على اختٌار هذا الموضوع والمسوّ غ لذلك فهو أنّ ك ّ الرساب السابقة التةً اطلةع علٌهةا
الباحةث لةم تجعة خطةب العةةرب ووصةاٌاهم مٌةةدانا لهةا ،وإنمةةا كانةت تلةةك الرسةاب فةةً مجةاالت شةةعرٌة
ونثرٌّة ؼٌر خطب العرب ووصاٌاهم إال رسالة واحد جعلت خطةب العةرب ووصةاٌاهم مٌةدانا لهةا كةان
موضوعها عن أسلوب الشرط ال أسلوب التوكٌد النحوي.
كما أنّ هناك مسوّ ؼا آخر الختٌار هذا الموضوع وهو حاجة الخطب والوصاٌا ألسلوب التوكٌد مةن
أج إٌصا المعنى ألسماع المخاطبٌن ،وتوكٌده ،وتقوٌته فً أذهانهم ،وهو مةا جعة الباحةث ٌمٌة إلةى
اختٌار هذا الموضوع للدراسة.
وقةةد ا ّتبةةع الباحةةث فةةً هةةذه الدراسةةة المةةنهج الوصةةفًّ التحلٌلةةًّ باإلضةةافة إلةةى االسةةتعانة بةةالمنهج
اإلحصابًّ  ،وذلك باستقراء أسلوب التوكٌد فً خطب العرب ووصاٌاهم فً العصور األربعة ،ووصةفه،
وتحلٌله إلى أقسامه ،وبٌان دالالته من خبل السٌاق ،وذكر آراء النحا فٌه.
وقد وقعت هذه الدراسة فً فصلٌن تسبقهما مقدمة وتمهٌد وتتلوهمةا خاتمةة ،حٌةث حة ّدد الباحةث فةً
موضوعه بشك موضوعًّ ومنطقًّ  ،مع بٌان أه ّمٌّته ومقدار الفابةد منةه ،والباعةث أو المسةوّ غ
المق ّدمة
َ
المنهج المعتمدَ فً الدراسة.
على اختٌاره ،ثم ذ َك َر
َ
وقد جاء بعد المق ّدمة تمهٌ ٌد عرض فٌه الباحةث لمفهةوم الخطبةة والوصةٌّة لؽةة واصةطبلحا ،والفةرق
بٌنهمةةا مةةن جهةةة المرس ة والمتلقةةً ،ثةةم تح ة ّدث عةةن أسةةلوبهما ،وتطةةرق فٌةةه أٌضةةا لمفهةةوم التوكٌةةد لؽةةة
واصطبلحا.
وقد قسّم الباحث الفص األوّ إلى مبحثٌن اثنٌن ،عرض فً المبحث األو لمفهةوم التوكٌةد اللفظةًّ
عند النحوٌٌن ،وبٌّن أنماطه ،وتطةرق لعة ّد قضةاٌا فةً هةذا المبحةث هةً علةى الترتٌةب :التوكٌةد اللفظةًّ
لبلسةةم ،التوكٌةةد اللفظةةًّ للضةةمابر ،التوكٌةةد اللفظةةًّ ألسةةماء األفعةةا  .وب ةٌّن الباحةةث فةةً المبحةةث الثةةانً
األؼراض التً ٌخرج لها التوكٌد اللفظًّ  ،وفوابدهُ ،م ْت ِبعا ذلك كله جداو َ تبٌّن نسبة تواتر أقسام التوكٌةد
اللفظًّ فً خطب العرب ووصاٌاهم.
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وقد اقتصِ َر الكبل ُم فً الفص األو فقط على توكٌد االسم والضمابر وأسماء األفعةا توكٌةدا لفظٌّةا؛
لقلة النصوص الوارد على باقً أنماط التوكٌد اللفظًّ  ،فقد ورد على توكٌد الفع وتوكٌد الحرؾ توكٌدا
لفظٌّا نصٌ واح ٌد فقط على ك ّ منهما ،بٌنما ورد على توكٌد الج َم ِ توكٌدا لفظٌّا نصّان اثنان فقط.
وقد قسّم الباحث الفص الثانً إلى مبحثٌن اثنٌن أٌضةا ،تعةرّ ض فةً المبحةث األوّ لمفهةوم التوكٌةد
المعنةةويّ  ،ونةةاقش فٌةةه أٌضةةا عة ّد قضةةاٌا هةةً علةةى الترتٌةةب :ألفةةاظ التوكٌةةد المعنةةويّ  ،التوكٌةةد المعنةةويّ
بةةـ(ك ) ،التوكٌةةد المعنةةويّ بةةـ(أجمع) ومشةةتقاتها ،توكٌةةد الضةةمٌر المتص ة توكٌةةدا معنو ٌّةةا ،توكٌةةد االسةةم
النكر  .حٌث اقتصر الباحث الحدٌث فً هذا المبحث على لفظةً (كة ) و(أجمةع) ومشةتقاتها فةً التوكٌةد
المعنويّ ؛ لعدم ورود نصوص فً الخطب والوصاٌا على بقٌّة ألفاظ التوكٌد المعنويّ .
وبٌّن الباحث فً المبحث الثانً األؼراض التً ٌخرج لها التوكٌد المعنةويّ  ،وفوابةدهُ ،م ْت ِبعةا ذلةك كلةه
ْ
انتهةت هةذه الدراسةة بخاتمةة
جداو تبٌّن نسبة ورود التوكٌد المعنويّ فً خطب العرب ووصاٌاهم .وقد
تضم ْ
ص إلٌها الباحث.
ّنت أه ّم النتابج التً تو ّ
وقد اعتمد الباحث على مصادر متنوّ عة فً النحو واألدب والمعاجم والتةراجم قدٌمةة وحدٌثةة إلتمةام
هذا البحةث  ،ومةن أهةم مصةادر النحةو التراثٌةة التةً اعتمةد علٌهةا الباحةث فةً رسةالته :الكتةاب لسةٌبوٌه،
للصة ٌْ َم ِريّ  .ومةن مراجةع النحةو الحدٌثةة :النحةو
واألصو فً النحو البةن السةراج ،والتبصةر والتةذكر
َ
الوافً لعبا

حسن ،ومعانً النحو لفاض السامرابًّ .

ومن المصادر والمراجع األدبٌة :خزانة األدب لعبد القادر البؽداديّ  ،وجواهر األدب ألحمد هاشمً،
والعصر الجاهلًّ لشوقً ضٌؾ.
ومن المعاجم :جٌٛكحـ ضحؼ جٌٍغس ٚٚكحـ جٌؼٍذ١س إلّْحػ ً١جٌؿ ،ٍٞ٘ٛوالمحكم والمحٌط األعظم،
البن سٌد  ،ولسان العرب البن منظور.
ومن مصادر التراجم :طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن ألبً بكةر الزبٌةديّ  ،والضةوء البلمةع للسةخاويّ ،
ت الباحةث فةً
وبؽٌة الوعا للسٌوطً ،واألعبلم للزركلًّ  .وؼٌرهةا مةن المصةادر والمراجةع التةً أسةعف ِ
دراسة المقام شكبل ومضمونا.
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الدراسات السابقة:
نا التوكٌد اهتمام الباحثٌن والدارسٌن ،وقد وجد الباحث عددا من الدراسات التً عالجت موضةوع
التوكٌةةد ،لكةةنّ تلةةك الدراسةةات اختلفة ْ
ةت عةةن هةةذه الدراسةةة فةةً المةةنهج والمةةاد التةةً سةةتكون مٌةةدانا لهةةذه
الدراسة ،ومن تلك الدراسات التً عالجت موضوع التوكٌد:
ـ التوكٌد فً القرآن الكرٌم لفخر صالح سلٌمان .رسالة ماجستٌر ،جامعة األزهرٔ971 ،م.
ـ أسلوب التوكٌد بٌن المبنى والمعنى فً ضوء علم اللؽة المعاصر لعلً خلؾ الهروط .رسالة ماجستٌر،
جامعة الٌرموكٔ91ٖ ،م.
ـ ظاهر التوكٌد فً العربٌة لوفاء محمد علً السعٌد .رسالة ماجستٌر ،الجامعة األردنٌةٔ99ٓ ،م.
ـة التوابةةع فةةً كتةةاب الكشةةاؾ للزمخشةةري لمحمةةد عقلةةة عبةةد الؽنةةً .رسةةالة ماجسةةتٌر ،جامعةةة الٌرمةةوك،
ٔ991م.
ـ أسلوب التوكٌد عند النحوٌٌن والببلؼٌٌن حتى القرن الساد

الهجريّ ألحمد عوض .رسالة ماجسةتٌر،

جامعة عدنٔ999 ،م.
ـ التوكٌد فً ترجمة معانً القرآن الكرٌم إلى اللؽة الفارسٌة لحبٌب هللا ضٌابً .رسالة دكتوراه ،الجامعة
اإلسبلمٌة العالمٌة (باكستان)ٕٓٓٔ ،م.
ـ أسلوب التوكٌد فً الحدٌث النبويّ الشرٌؾ لمراد رفٌق البٌةاريّ  .رسةالة ماجسةتٌر ،الجامعةة األردنٌةة،
ٕٕٓٓم.
ـ التوابةع فةً ضةوء علةم اللؽةة المعاصةر لعمةر محمةد علةً أبةو نةوا  .رسةالة ماجسةتٌر ،جامعةة مإتةة،
ٕٓٓٙم.
ـ أسالٌب النفً والتوكٌد فً شعر رثاء شهداء انتفاضة األقصى لجمةا محمةد النحةا  .رسةالة ماجسةتٌر،
الجامعة اإلسبلمٌة (ؼز )ٕٓٓ7 ،م.
ـ دراسة وظٌفٌّة ألسلوب التوكٌد فً القرآن الكرٌم لعابشة عبٌز  .رسالة دكتوراه ،جامعة الحةاج لخضةر
بباتنةٕٓٓ9 ،م.
ت علةى مٌةدانٌن
إنّ المبلحظ من هذه الدراسات أ ّنها تناولت التوكٌد فً مٌادٌن مختلفة ،ولكنها لةم تةؤ ِ
هامٌن لتوظٌؾ التوكٌد وهما الخطب والوصاٌا؛ إذ تهدؾ الخطبُ والوصاٌا إلى إقناع وإمتاع المستمعٌن
والمتلقةةٌن بقصةةد التةةؤثٌر علةةٌهم ،األمةةر الةةذي ٌسةةتدعً االسةةتعانة بؤنمةةاط التوكٌةةد؛ لتقرٌةةر معةةانً وأفكةةار
الخطبة والوصٌة ،وإٌصالها إلى المتلقً ،وتنبٌهه ،وامتبلكه ،والسٌطر علٌه.
٘

التمهيد
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الخطبة لغة:
ٌُع ّد الكبل ُم من أه ّم وساب التواص بٌن األفةراد والجماعةات ،وهةو كةذلك مةن أهة ّم وسةاب اإلقنةاع
واإلمتةةاع والتةةؤثٌر فةةً المتلقةةً ،فةةالمتلقون مختلفةةون عةةن بعضةةهم بعضةةا ،فمةةنهم خةةالً الةةذهن ،ومةةنهم
المتةةر ّدد ،ومةةنهم المنكةةر؛ لةةذلك ٌختلةةؾ الكةةبلم ،وٌختلةةؾ توظٌةةؾ التوكٌةةد تبعةةا للمتلقةةً ،فةةالكبلم لخةةالً
الذهن ال ٌحتاج إلى استخدام التوكٌد لتثبٌت المعنى فً نفسه ،أمّا المتر ّددون والمنكرون فٌحتاج المتكلم
عند التح ّدث معهم إلى استخدام التوكٌد فً كبلمه؛ إلقناعهم ،وتوضٌح ما التب

لدٌهم.

وكان من أهةم الوسةاب التةً لجةؤ إلٌهةا المتكلمةون والعلمةاء واألفةراد فةً التةؤثٌر واإلقنةاع لؤلفةراد
أفكارهم ومعتقداتهم ورسابلهم
والشعوب الخطبُ  ،حٌث ٌُوصِ ُ من خبللها المتكلمون والعلما ُء واألفرا ُد
َ
للمتلقً ،وهإالء ٌستخدمون فً خطبهم ووصةاٌاهم التوكٌةد بؤنماطةه (صةوره) المختلفةة؛ أل ّنةه ال ؼنةى
عنه فً هذا المٌدان.
وقب ة الخةةوض فةةً أنمةةاط (صةةور) التوكٌةةد التةةً اسةةتخدمها العةةربُ فةةً خطةةبهم ووصةةاٌاهم رأى
الباحث أن ٌوضّح معنى الخطبة والوصٌّة لؽة واصطبلحا.
ُ
خطبت على المنبر خطبة (بضم الخةاء) ،وخاطبةه بةالكبلم مُخاطبةة
فقد جاء فً (الصحا ) قولهم:
وخِطابا ،وخطب (بالضم) خطابةة (بةالفتح) :صةار خطٌبةا ٔ.وخاطبةه أحسةن الخطةاب ،وهةو المواجهةة
بالكبلم.

ٕ

وقد جاء فً (لسان العرب) أنّ الخِطاب والمُخاطبة مُراجعة الكبلم ،وأنّ الخطبة مث الرسالة التً
لها أو وآخر ،وهً الكبلم المنثور المسجّ ع ونحوه.
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ٔ جٌٛكحـ ضحؼ جٌٍغس ٚٚكحـ جٌؼٍذ١س ،ئّْحػ ً١ذٓ قّحو جٌؿٖ٘9ٖ( ٍٞ٘ٛـ) ،ضكم١ك :أقّى ػرى جٌغف ٌٛػطحٌ،
وجٌ جٌؼٍُ ٌٍّال ،ٓ١٠ذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌطرؼس جٌٍجذؼسِ .َٔ99ٓ ،حوز (نطد).
ٕ أْحِ جٌرالغس ،أذ ٛجٌمحُْ ؾحٌ هللا ِكّٛو ذٓ ػّرٍ جٌُِهٗرٍٖ٘٘5( ٞرـ) ،ضكم١ركِ :كّرى ذحْرً ػ١ر ْٛجٌٓرٛو،
ٌِٕٗٛجش ِكّى ػٍ ٟذ ،ْٟٛ١وجٌ جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌطرؼس ج٘ٔٗٔ9 ،ٌٝٚ٤ـ ـ .ٕ٘٘ /ٔ .َٔ995
ٖ جٔظٌٍٓ :حْ جٌؼٍخ ،أذ ٛجٌف ًٟؾّحي جٌى ٓ٠ذٓ ِٕظ٘7ٔٔ( ٌٛـ) ،جػطٕ ٝذطٛك١كٗ :أِِ ٓ١كّى ػرى جٌ٘ٛحخ
ِٚكّى جٌٛحوق جٌؼر١ى ،ٞوجٌ ئق١حء جٌطٍجظ جٌؼٍذِ ،ٟإْٓس جٌطحٌ٠م جٌؼٍذ ،ٟذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌطرؼس جٌػحٌػس،
٘ٔٗٔ9ـ ـ ِ .َٔ999حوز (نطد).
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وقد أورد المفسّرون ع ّد معان للفظة (خطب) ومشتقاتها عندما تعرّ ضوا لآلٌات التً وردت فٌهةا
لفظةةةة (خطةةةب) ومشةةةتقاتها ،فقةةةد وردت هةةةذه الكلمةةةة فةةةً القةةةرآن الكةةةرٌم بصةةةٌػ مختلفةةةة منهةةةا قولةةةه
تعالى:ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [ص ،]ٕٓ :فالخطاب هنا "بمعنى أ ّنه
ٔ
صرٌ وال ضعؾ".
ص َ المعنى وأوضحه ،ال ٌؤخذه فً ذلك َح َ
إذا خاطب فً نازلةَ ،ف َ

وفً السّةور نفسةها وردت هةذه الكلمةة فةً قولةه تعةالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ[ص ،]ٕٖ :والخطةةاب هنةةا اسةةم دا علةةى الكةةبلم ،وهةةو
فً األص مصدر قٌاسًّ للرباعً (خاطب) وزنه فِعا بكسر الفاء ،ومعنى (ﮣﮤﮥ) أ ّنه
ٕ
" كان أوجه م ّنً ،فإذا خاطبته ،كان كبلمه أقوى من كبلمً ،وقوّ ته أعظم من قوّ تً".

أمّا قولةه تعةالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﭼ [الفرقان ،]٣٦ :فقد جاءت لفظة (خةاطبهم) بصةٌؽة الفعة الماضةً ومعناهةا " إذا سةفه
علٌهم الجاه بالقو السٌا لم ٌقابلوهم علٌه بمثله ،ب ٌعفون وٌصفحون وال ٌقولون إال خٌرا".

ٖ

وقوله تعالى :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑﭼ
[هود ،]ٖ7 :فقد جاءت لفظة (تخاطبنً) بصٌؽة الفع المضارع ،ومعناها ال تخاطبنً بالةدعاء فةً
شؤنهم ودفع العذاب عنهم.
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ٔ جٌؿٛجٍ٘ جٌكٓحْ ف ٟضفٓ ٍ١جٌمٍآْ ،ػرى جٌرٍقّٓ ذرٓ ِكّرى أذر٠َ ٛرى جٌػؼرحٌر ّ ٟجٌّرحٌى ّ٘57٘( ٟرـ) ،قمرك أٚرٌٗٛ
ٚػٍك ػٍٚ ٗ١نٍّؼ أقحو٠ػٗ :ػٍِ ٟكّى ِؼ ّٚ ٜٛػحوي أقّرى ػررى جٌّٛؾرٛو ،وجٌ ئق١رحء جٌطرٍجظ جٌؼٍذر ٟـ ِإْٓرس
جٌطحٌ٠م جٌؼٍذ ،ٟذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌطرؼس ج٘ٔٗٔ5 ،ٌٝٚ٤ـ .ٙٔ/٘ .َٔ997
ٕ جٌّٛىٌ جٌٓحذك ٘.ٖٙ/
ٖ ِٓ ّٔٓحش جٌمٍآْ ضفٓٚ ٍ١ذ١حْ ،غٓحْ قّرىٌ ،ْٚجؾؼرٗ :ؾّ١رً غرحَٚ ٞآنرٍ ،ْٚوجٌ جٌٓرالَ ،جٌطرؼرس جٌػحٔ١رس،
٘ٔٗٓ7ـ ـ .ٖ5ٕ٘ .َٔ95ٙ
ٗ جٔظٍ :ؾحِغ جٌر١حْ ف ٟضفٓ ٍ١جٌمٍآِْ ،كّى ػرى جٌٍقّٓ ذٓ ِكّى جإل٠ؿ ٟجٌٍٗ١جَ ٞجٌٗرحفؼ٘9ٓ٘(ٟرـ)ِٚ ،ؼرٗ
قحٖ١س ِكّى ذٓ ػرى هللا جٌغُّٔ ٛ
ٕ٘ٔ9ٙ(ٞـ) ،ضكم١رك :ػررى جٌكّ١رى ٕ٘رىجِٕٗ ،ٞٚرٌٛجش ِكّرى ػٍر ٟذٟ١ر ،ْٛوجٌ
جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌطرؼس جٕ٘ٔٗٗ ،ٌٝٚ٤ـ ـ َٕٗٓٓ.ٔ7٘/ٕ .
5

وقوله تعةالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [النبأ،]٦٣ ::
فقد جاءت لفظةة (خطابةا) مصةدرا للفعة الثبلثةً (خطةب) ،ومعناهةا " ال ٌخاطةب المشةركون هللا ،أمّةا
المإمنون فٌشةفعون وٌقبة هللا مةنهم ذلةك ٔ".وقٌة  " :ال ٌملكهةم هللا خطابةا واحةدا ،إشةار إلةى أنّ مبةدأ
الملك هلل ،نعم إنْ أذ َِن لهم فٌقدرون على تكلمه وخطابه".

ٕ

ِّٚرح ْررك ٔالقررأ ّ
أْ ِرحوز (نطرد) فرر ٟج٠٢رحش جٌٓرحذمس ؾررحءش ػٍر ٝأوػرٍ ِررٓ ٚر١غس ،فمررى ٌٚوش
ِٛىٌجٚ ،فؼال ِح١ٞحٚ ،فؼرال ِٟرحٌػح .أ ِّرح ِرٓ ق١رع جٌّؼٕر ٝفّرٓ جٌّالقرأ ِرٓ نرالي جٌّؼرحٔ ٟجٌطرٟ
ٍ٠قٙح جٌّفٌٍٍٓ ْٚفظس (نطد) ِٗٚطمحضٙح ف ٟج٠٢رحش جٌٓرحذمس أّٔٙرح وٍٙرح ضرى ّي ػٍر ٝجٌىرالَ أ ٚجٌمرٛي أٚ
جٌىػحءً٘ٚ ،ج جٌّؼٕ١ْ ٝطّٟف أوػٍ ِٓ نالي جٌّؼٕ ٝجالٚطالقٌٍ ٟهطرس.

الخطبة اصطالحا:
عرّ ؾ البحرانًّ (ٙ79هـ) الخطبة بؤ ّنها " صناعة ٌُتكلةؾ فٌهةا اإلقنةاعُ الممكةن للجمهةور فٌمةا ٌُةرا ُد أنْ
ٌُص ّدقوا به".

ٖ

وقد وصؾ ح ّنا الفاخوري الخطبة باللسان والرّ سالة والكلمة حٌن عرّ فها قاببل " :هةً لسةان الة ّدفاع
عن القوم ،وال ّتحرٌض على القتا ونصر الضّعٌؾ ،ورسالة الملوك واألمراء التً ٌحافظون بببلؼتها
على سلطانهم ونفوذهم ،وكلمة الخبر والعبر إلى ال ّنا

نورا وهدٌا".

ٗ

ٔ جٌركٍ جٌّكِ ،١١كّى ذٓ ْٛ٠ف جٌٗ ٍ١ٙذرأذ ٟق١رحْ جٔ٤ىٌٓر٘7ٗ٘( ٟرـ) ،وٌجْرس ٚضكم١رك ٚضؼٍ١رك :ػرحوي أقّرى
ػررى جٌّٛؾرٛو ٚػٍرِ ٟكّرى ِؼر ،ٜٛوجٌ جٌىطرد جٌؼٍّ١رس ،ذ١رٍٚش ـ ٌرٕرحْ ،جٌطرؼرس جٌٚ٤رٖ٘ٔٗٔ ،ٝرـ ـ ٖ.َٔ99
.ٗٓ7/5
ٕ

ؾحِغ جٌر١حْ ف ٟضفٓ ٍ١جٌمٍآْ ٗ.ٖٗ٘/

جٌركٍجٔ٘ٙ79( ٟـ) ،ضمىٚ ُ٠ضكم١ك :ػرى جٌمحوٌ جٌكٓ ،ٓ١وجٌ
ٖ ِم ّىِس ٍٖـ ٔٙؽ جٌرالغس ،وّحي جٌى١ِ ٓ٠ػُ
ّ
جٌٍٗٚق ،ذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌمحٍ٘ز ـ ِ ،ٍٛجٌطرؼس ج٘ٔٗٓ7 ،ٌٝٚ٤ـ ـ .ٖٔٙ ٘ .َٔ957
ٗ جٌؿحِغ ف ٟضرحٌ٠م ج٤وخ جٌؼٍذر( ٟج٤وخ جٌمرى ،)ُ٠قّٕرح جٌفرحن ،ٌٞٛوجٌ جٌؿ١رً ،ذ١رٍٚش ـ ٌرٕرحْ ،جٌطرؼرس جٌٚ٤ر،ٝ
.ٔٔ٘ ٘ .َٔ95ٙ
9

وقد عرّ فها بعضهم بؤ ّنها " كبلم ال ٌكون إال شفوٌّاٌ ،لقٌه الخطٌب على الجمع من ال ّنا  ،فً أمةر
من أمور الحٌا العامة ،الم ّتصلة بدٌنهم أو دنٌاهم ،بقصد التؤثٌر فٌهم ،وإثار حماستهم أو إقناعهم بهذا
األمر قبوال أو رفضا".

ٔ

فهً ال تكون إال شفوٌّة ،وكبلمها ٌكون مسجوعا أو مرسبل ؼالبا ،وأؼراضها متع ّدد  ،وتكون فً
الؽالب حماسٌّة؛ إلقناع المستمعٌن بؤمر من األمور.
ومما سبق ٌتبٌّن أنّ هناك عبلقة واضحة بٌن المعنى اللؽوي لماد (خطب) والمعنى االصطبلحً
للخطبة ،فالمعنى اللؽويّ ٌد ّ على المواجهة بالكبلم ومراجعته ،والمعنى االصطبلحً ٌُبٌّنُ أنّ الخطبة
تكون باللسان ،وتكون كبلما شفوٌّا ال مكتوبا.

ٔ ج٤وخ فر ٟػٛرٍ جٌٕررّٛز ٚجٌٍجٖرىٚ ،ٓ٠رالـ جٌر ّى ٓ٠جٌٙرحوِ ،ٞىطررس جٌهرحٔؿ ،ٟجٌمرحٍ٘ز ـ ِٛرٍ ،جٌطرؼرس جٌػحٌػرس،
٘ٔٗٓ7ـ ـ .ٕٓٓ ٘ .َٔ957
ٓٔ

الوص ّية لغة:
ص ًَ) نجةد أ ّنهةا قةد مةرّ ت بمةرحلتٌن ،حٌةث اسةتعملت فةً
(و َ
بعد الرجوع إلى الماد األصلٌّة لكلمة َ
المرحلة األولى للداللة على المحسوسات ،وفً المرحلة الثانٌة استعملت للداللة على المعنوٌّات ،وهةذا
شؤن أؼلب المدلوالتٌ .قو ابةن منظةور (ٔٔ7هةـ) :وصةى ال ّشةً ُء ٌصةً إذا ا ّتصة َ  ،ووصةاهُ ؼٌةرُ هُ
ت إذا ا ّتصة نباتهةا ،وتواصةى
ٌَصٌهِ :وصله ،والوصًّ ال ّنبةات الملتةؾّ  ،وأرض واصةٌة :م ّتصةلة ال ّنبةا ِ
ال ّنبةةت إذا ا ّتص ة  ،والوصةةًّ  :جرابةةد النخ ة التةةً ٌُحْ ة َةز ُم بهةةا ،وٌقةةا  :فةةبل واصةةٌة :إذا اتصة ْ
ةلت بفةةبل
أخرى.

ٔ

ةً) ومشةةتقاتها فٌهةةا تةةد ّ علةةى أشةةٌاء
صة َ
(و َ
وهةةذه المعةةانً ٌؽلةةب علٌهةةا الطةةابع الح ّسةةًّ ؛ ألنّ كلمةةة َ
محسوسة كالنبات الملتؾ ،واألرض م ّتصلة النبات ،وجرابد النخ  ،والفبل  .وهذه هً المرحلة األولى
ص ًَ) ومشتقاتها.
(و َ
لداللة كلمة َ
أ ّمةةا المرحلةةة الثانٌةةة ـ وهةةً الداللةةة علةةى المعنو ٌّةةات ـ فهةةً التةةً تةةد ّ علةةى أشةةٌاء معنو ٌّةةة ؼٌةةر
وسةمْ ته
محسوسة ،مثة نعةتهم لعلةًّ بةن أبةً طالةب ـ كةرّ م هللا وجهةه ـ بالوصةًّ ال ّتصةا نسةبه وسةببه َ
بنسب سٌّدنا محمد ـ صلى هللا علٌةه وسةلم ـ  ٕ.ومنهةا قةولهم :أوصةٌك بتقةوى هللا ،ووصّةٌتك بفةبلن أنْ
بفبلن خٌرا ٖ.ومنها قو ذي الرمّة (ٔٔ7هـ)ٗ:
واستوص
تبرّ ه ،وبؤرضً أنْ تعمرها،
ِ
ٍ

َنصِ ً اللٌ َ باألٌ ِّام ح ّتى صبل ُتنا

ُقاسمة ٌَ ّ
شتق أنصا َفها السفر
م َ

أي نواص  ،أو نص اللٌ بالنهار.

ص ًَ) ومشتقاتها فً القرآن الكرٌم بصٌػ مختلفة منها قوله تعالى :ﭽﮦ
(و َ
وقد وردت كلمة َ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴﮵﮶ﭼ
ٔ

ٌٓحْ جٌؼٍخ ِحوز (.)ٟٚٚ

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك ٚجٌّٞٛغ جٌٓحٌف.

ٖ

أْحِ جٌرالغس ٕ.ٖٗٓ/

ٗ و٠ررٛجْ ي ٞجٌٍِررس ،ل ر ّىَ ٌررٗ ٖٚررٍقٗ :أقّررى قٓررٓ ذٓررؽ ،وجٌ جٌىطررد جٌؼٍّّ١ررس ،ذ١ررٍٚش ـ ٌرٕررحْ ،جٌطرؼررس جٌٚ٤رر،ٝ
٘ٔٗٔ٘ـ ـ ٘.ٔٓٙ ٘ .َٔ99
ٔٔ

[البقر  .]ٖٕٔ :وقد قرئ (وصّى) وفٌه معنى التكثٌر باعتبار المفعو الموصّى ،وقرئ (أوصى)،
وهً قراء نافع ،وابن عامرٔ ،وقٌ ( :أوصى) و (وصّى) بمعنىٕ واحد.

وقةةد وردت فةةً قولةةه تعةةالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [الشةةةةورى .]ٖٔ :فقةةةةد وردت فةةةةً ا ٌةةةةة
السابقة مرتٌن جاءت فٌهما بصٌؽة الفع الماضً المضعّؾ العٌن .وهً هنا من التوصٌة ومعناها
ٖ
" األمر بشًء مع تحرٌض على إِقاعِ ِه والعم به".
أمّا قوله تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ [النساء .]ٔٔ:فمعناه
أنّ هللا " ٌقو لكم قوال ٌوصلكم إلى إٌفاء حقةوق أوالدكةم بعةد مةوتكم ،وأصة اإلٌصةاء هةو اإلٌصةا ،
ٗ
ٌقا  :وصى ٌصً إذا وص  ،وأوصى ٌوصً إذا أوص ".
ونلحظ مما سبق أنّ ماد (وصى) ومشتقاتها تد على ا ّتصا الشًء بالشًء سواء أكان اال ّتصا ُ
ح ّسٌّا أم معنوٌّا ،وهذا المعنى سٌكون واضحا جلٌّا فً المعنى االصطبلحً للوصٌّة.

ٔ جٔظٍ :جٌىٗف ػٓ ٚؾ ٖٛجٌمرٍجءجش جٌٓررغ ٚػٍٍٙرح ٚقؿؿٙرح ،أذرِ ٛكّرى ِ ّىر ٟذرٓ أذر٠ ٟحٌرد جٌمٓ١ر ّٖ٘ٗ7( ٟرـ)،
ضكم١كِ :ك ٟ١جٌىٌِٟ ٓ٠حِْ ،طرٛػحش ِؿّغ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ،وِٗك ـ ْ٠ٌٛحٖ٘ٔ9ٗ ،ـ ـ ٗ.ٕٙ٘/ٔ .َٔ97
جٌىِٗم ٟجٌكٕرٍر ّ٘55ٓ( ٟرـ) ،ضكم١رك ٚضؼٍ١رك:
ٕ جٔظٍ :جٌٍرحخ ف ٟػٍ َٛجٌىطحخ ،أذ ٛقف ٙػٍّ ذٓ ػٍ ٟذٓ ػحوي
ّ
ػحوي أقّى ػرى جٌّٛؾٛو ٚػٍِ ٟكّى ِؼ ٌِّٕٛٗ ،ٜٛجش ِكّى ػٍ ٟذ ،ْٟٛ١وجٌ جٌىطد جٌؼٍّ١س ،ذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ،
جٌطرؼس ج٘ٔٗٔ9 ،ٌٝٚ٤ـ ـ .٘ٓٔ/ٕ .َٔ995
ٖ

جٌطكٍٚ ٍ٠جٌطِٕ ،ٍ٠ٛكّى جٌطحٍ٘ ذٓ ػحٖ ،)َٔ97ٖ( ٌٛجٌىجٌ جٌط١ٓٔٛس ٌٍٍٕٗ ،ض.٘ٓ/ٕ٘ .َٔ95ٗ ،ّٔٛ

ٗ جٌطفٓ ٍ١جٌىرِٚ ٍ١فحض١ف جٌغ١د ،فهٍ جٌىِ ٓ٠كّى جٌٍجَ٘ٙٓٗ( ٞـ) ،وجٌ جٌفىٌٍ ،رٕحْ ـ ذٍٚ١ش ،جٌطرؼرس جٌٚ٤ر،ٝ
ٔٓٗٔ٘ـ ـ ٔ.ٕٔٔ/9 .َٔ95
ٕٔ

الوص ّية اصطالحا:
تطرّ ق محمد ناٌؾ ال ّدلٌمًّ فً كتابه (جمهر وصاٌا العرب) لمعنى الوصٌّة االصةطبلحً بقولةه:
الوصٌة " نوع من أنواع األدب الحًّ الرّ فٌع المنزلةُ ،ت ْنتقى ألفاظها انتقاء ممتازاٌ ،طلقها مُجرّ بُ حٌا
ودنٌا فٌُشرّ ع فٌها نهجا قوٌما ،وسلوكا تنظٌمٌّا إلنسان عزٌز علٌه أو مهم لدٌهٌ ،بصره ما ٌنبؽً علٌةه
أن ٌفعله فٌما ٌستقب من حٌا إذا ادلهةم خطةبٌ  ،أو حةزبُ أمةر فةً مجةاالت الحٌةا المتعة ّدد األطةراؾ
المترامٌة الجّ وانب".

ٔ

وقد عرّ ؾ حنا الفاخوري الوصٌّة بؤ ّنها نوع من أنواع الخطب ٌتوجّ ه به الطاعنون فةً السّةنّ إلةى
أبنابهم وأحفادهم للسٌر بهم فً سبٌ الخٌر والشرؾ.

ٕ

وعرفهةا فةةً موضةع آخةةر بقولةةه :إ ّنهةا " عصةةار حكم ٌّةةة وحٌةا  ،وهةةً الخبةةر مسةكوكة سة ّكا فةةً
أسطر تزخر بالمعانً الجلٌلة ،والحنكة ،وال ّدراٌة ،والهدوء الذي تسٌطر علٌه فً أؼلب األحٌان رهبةة
الموت وحقٌقة ا خر  ،أو أعباء المسإولٌّة ،أو الرّ و ال ّدٌنٌّة العمٌقة".

ٖ

أمّا صبل ال ّدٌن الهادي فقد عرّ فها بقوله :هً " لون من ال ّنثر الف ّنًّ قدٌم فةً اللؽةة العربٌّةة عرفةه
عةةرب الجّ اهل ٌّةةة ،كمةةا عرفةةوا الخطابةةة ومارسةةوها ،وتنةةاولوا فٌةةه بعةةض جوانةةب حٌةةاتهم االجتماع ٌّةةة،
وضمّنوه نظراتهم الحكمٌّة ،وخطراتهم الذهنٌة ،فً األخبلق واالجتماع".

ٗ

والمبلحظ من مفهوم الوصٌّة االصطبلحً أنّ ملقٌها ٌكون صاحب خبر وباع طوٌ فً مجاالت
الحٌا المختلفة ،وٌحاو من خبل وصٌّته تصةدٌر خبرتةه وتجاربةه فةً الحٌةا لمةن ٌحةبّ  ،ح ّتةى ٌنٌةر
الدرب أمامه.

ٔ ؾٍّٙز ٚٚح٠ح جٌؼٍخِ ،كّى ٔح٠ف جٌىٌ ،ّٟ١وجٌ جٌٕٟحي ،ذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌطرؼس ج٘ٔٗٔٔ ،ٌٝٚ٤رـ ـ ٔ.َٔ99
ٔ.ٔ5/
ٕ

جٔظٍ :جٌؿحِغ ف ٟضحٌ٠م ج٤وخ (ج٤وخ جٌمى.ٔٔ7٘ )ُ٠

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك ٘ ٘.ٖ7

ٗ

ج٤وخ ف ٟػ ٍٛجٌٕرٛز ٚجٌٍجٖى.ٔ99 ٘ ٓ٠
ٖٔ

ومن الجدٌر بالذكر أنّ هناك فروقا عدٌد بٌن الخطبة والوصةٌّة مةن جهةة المرسة والمتلقةً ،فمةن
ناحٌة المرس أي الخطٌةب والوصةًّ ٌجةب أنْ ٌ ّتصةؾ الخطٌةب بصةفات عة ّد منهةا " أنْ ٌكةون َح َسة َن
الشار  ،جهٌةر الصةوت ،سةلٌم المنطةق ثبةت الجنةان ٔ".علةى دراٌةة بالبٌةان فصةٌح اللسةان ،جرٌبةا فةً
مواجهة الجمهور ،وقادرا على التعبٌر بنبرات الصوت ارتفاعا وانخفاضا حسب المعنى المطروق.
أمّا الوصًّ فبل ٌُ ْشترط فٌه الصفات السابقة ،فك ّ إنسان ٌمكن أنْ ٌكةون وصةٌّا ،بٌنمةا ال ٌسةتطٌع
ٌر فً نفسه الملكة والقدر والكفةاء  ،إذ
أيّ إنسان أنْ ٌكون خطٌبا ،لهذا قٌ  :ال ٌتص ّدر للخطبة َمنْ لم َ
ما ك ّ شخص ٌصلح أنْ ٌكون خطٌبا ،كما أنه لٌ

ٕ

ك ّ من تطبّب ٌُع ّد طبٌبا.

وقد كان للخطٌب عند العرب " مقا ٌم كبٌرٌ ؛ لفصاحة لسانه وقةوّ بٌانةه ،ومقدرتةه علةى الةدفاع عةن
قومه ،والذبّ عنهم ،والتكلم باسمهم ،فهةو فةً هةذه األمةور مثة الشةاعر لسةان القبٌلةة ووجههةا ورجة
إعبلمها ٖ".بٌنما لم تكنْ هذه المكانة للوصًّ .
كمةةا أنّ الخطبةةة " تقةةا فةةً الحفةة المجتمةةع بٌنمةةا الوصةةٌّة تقةةا للفةةرد ٗ".أيْ أنّ الخطبةةة تقةةا
لمجموعةةة مةةن النةةا ؛ ألنّ أؼراضةةها فةةً الؽالةةب تتطلةةب وجةةود مجموعةةة مةةن النةةا  ،فهنةةاك خطةةب
المنافر  ،وخطب الوعظ ،والخطب الحماسٌّة الداعٌة إلى الحرب ،وخطب الزواج ،والخطب التً تقا
فً التعزٌة ،والخطب التً تقا فً التهنبة٘ وؼٌرها ممّا ٌتطلب وجود مجموعة ؼٌر قلٌلة من النةا
وهذا شرط فٌها ،بٌنما ال ٌُشترط ذلك فً الوصٌّة فقد تكون لشخص واحد فقةط ،وقةد تكةون ألكثةر مةن
شخص.

ٔ

ضحٌ٠م ج٤وخ جٌؼٍذ ،ٟأقّى قٓٓ جٌُ٠حش ،وجٌ ٟٔٙس ِ ،ٍٛجٌفؿحٌس ـ جٌمحٍ٘ز.ٕٓ ٘ ،

ٕ جٔظٍ :جٌٗحًِ ف ٟفمٗ جٌهط١د ٚجٌهطرسْ ،ؼٛو ذرٓ ئذرٍج٘ ُ١جٌٗرٍ ،ُ٠وجٌ جٌر ،ٓ٠ٛجٌٍ٠رح ٜـ جٌٓرؼٛو٠س ،جٌطرؼرس
جٕٖ٘ٔٗ ،ٌٝٚ٤ـ ـ َٖٕٓٓ.٘ٗ ٘ .
ٖ ج٤وخ جإلْالِِٛٚ ٟجود جٌٕ ،ٌٛػرى جٌؼُ٠رُ ٖرٍ  ،وجٌ جٌؿ١رً ،ذ١رٍٚش ـ ٌرٕرحْ ،جٌطرؼرس جٌٚ٤ر٘ٔٗٔٗ ،ٝرـ ـ
ٖ.ٕٔ9 ٘ .َٔ99
ٗ

ضحٌ٠م ج٤وخ جٌؼٍذ ،ٟػٍّ فٍٚل ،وجٌ جٌؼٍُ ٌٍّال ،ٓ١٠ذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌطرؼس جٌٍجذؼس.9ٓ/ٔ .َٔ95ٔ ،

٘ جٔظررٍ :ج٤وخ جٌؿررحٍ٘ ، ٟغررحَّ١ٍ٠ ٞررحش ٚػٍفررحْ جٖ٤ررمٍ ،وجٌ جإلٌٖررحو ،قّرر ٙـ ْ ر٠ٌٛح ،جٌطرؼررس جٌٚ٤رر،ٝ
ٕٔٗٔ٘ـ ـ ٕ.ٖ٘ٗ ٘ .َٔ99
ٗٔ

أمّا من حٌث األسلوب الفنً فإنّ أسلوب الخطب ٌمتاز بؤ ّنةه " لةٌّنٌ هةادئٌ أو عاصةؾٌ علةى حسةب
المقتضٌات ووفقا لؤلحكةام ،مةع وضةو اللفةظ وسةهولة األسةلوب ،واالنسةجام التةام فةً بنةاء الكلمةات،
وترك السجع المرذو  ،وهجر الوحش ،والبعد عن التكلؾ ،واإلٌجاز مةع موضةع اإلٌجةاز ،واإلطنةاب
فٌما ٌستدعً اإلطناب واإلكثار ٔ".وٌكون أسلوبها أٌضا مر ّكبا " من جم قوٌّة ضةعٌفة الةربطٌ ،ؽلةب
علٌها الحكمة والسجع ،وفٌها جبللة الجزالة والفصاحة".

ٕ

وٌكون أسلوبها رابةع اللفةظ ،خةبلب العبةار  ،واضةح المةنهج ،كثٌةر األمثةا  ،والعةرب إلةى قصةار
الخطب أمٌ ُ؛ لتكون أعلق بالصدور وأذٌع.

ٖ

وتكون " ا لخطبة من حٌث البناء الفنةً مسةجوعة ،لكنهةا ال تلتةزم السةجع بة ٌةؤتً السةجع خبللهةا
ٌةردؾ تةردد الصةوت تكةرار المعنةى بصةور
لتؤكٌد بعض المعانً و التركٌز علٌهةا لةدى السةامع حتةى
َ
مختلفة من اللفظ .والفقرات متراوحة بٌن الطو والقصةر ،فهةً تقصةر حةٌن ٌرٌةد التةؤثٌر فةً السةامع
بنبض سر ٌع اإلٌقاع متتابع السجعات ،وتطو الفقرات حٌن ٌرٌد الشر والبطء والتراخً فً عرض
الموضوع أو المعنى الذي ٌتناوله ٗ".فالخطب ـ بشك عام ـ مسجوعة إال أنّ هةذا السةجع ؼٌةر متكلةؾ
وؼٌر مقصود وٌؤتً عفو الخاطر.
أمّا الوصٌّة فٌمتاز أسلوبها بتناسب " جُ َملِها ،وأسالٌبها ،ور ّقتها ،وما ٌشٌع فٌها مةن حكمةة وصةدق
تعبٌر ونفاذ فكر وثقوب نظر ٘".وتتضمّن خبلصة الخبر فً الحٌا  ،وتعبّةر عةن نظةر الموصةً إلةى
الدنٌا وأحوالها ،ورأٌه فً البشر وطبابعهم وسلوكهم.

ٙ

ٔ ج٤وخ جإلْالِ ٟجٌّفٚ َٛٙجٌمّ١ٟس ،ػٍ ٟػٍٚ ٟرف ٚآنٍ ،ْٚوجٌ جٌؿ ً١ـ ذٍٚ١ش ،جٌطرؼس جٕ٘ٔٗٔ ،ٌٝٚ٤ـ ـ
ٕ.ٖٔ7 ٘ .َٔ99
ٕ

جٌك١حز ج٤وذ١س ف ٟجٌؼ ٍٛجٌؿحٍ٘ٔٙٓ ٘ ٟـ ٔ.ٔٙ

ٖ

جٔظٍ :ضحٌ٠م ج٤وخ جٌؼٍذ٠ٌٍُ( ٟحش) ٘ .ٔ9

ٗ ج٤وخ ف ٟجٌؼ ٍٛجٌفح( ّٟ٠جٌىطحذس ٚجٌىطّحخ)ِ ،كّى َغٍٛي ْرالَِٕٗ ،رأز جٌّؼرحٌ  ،جإلْرىٕىٌّ٠س ـ ِٛرٍ٘ .
ٖٕٓ.
٘

جٌك١حز ج٤وذ١س ف ٟجٌؼ ٍٛجٌؿحٍ٘.ٕٔ٘ ٘ ٟ

 ٙجٔظٍ :ج٤وخ جٌؿحٍ٘.٘ٙٓ ٘ ٟ
٘ٔ

" ومن الناحٌة الفكرٌّة ٌنعك

فً الوصاٌا الفكر الهادئ العمٌةق ،والحكمةة الةرزان ،والواقعٌّةة فةً

النظر إلى مشكبلت الحٌا  ،واستنباط المعانً من التجربة الحٌّة ال الفلسفة النظرٌّة .ومن الناحٌة الف ّنٌّة
ت ّتسم الوصةاٌا بةالجمع بةٌن اللؽةة المرسةلة واألسةلوب المسةجع ،والجمة القصةٌر المتوازنةة ،وضةعؾ
الروابط بٌن األفكار ،واالعتماد على اإلنشاء من أمر ونداء ونهً".

ٔ

ومةةن المبلحةةظ أنّ هةةذه الفة َ
ةروق بةةٌن الخطب ة ِة والوصةةٌ ِة واضةةحة ك ة ّ الوضةةو مةةن حٌةةث المرس ة
والمتلقً ومن حٌث األسلوب والبناء الفنً.

ٔ

ج٤وخ جٌؿحٍ٘.٘ٙٔ ٘ ٟ
ٔٙ

التوكيد لغة:
الع ْقةدَ توكٌةدا أوثقةه ،وو ّكةد الرحة  :شة ّده ،وٌُقةا َ :و َكةدَ فةبلنٌ أمةرا إذا مارسةه
ٌقو الزبٌةديّ َ :و َكةدَ َ
والوكاد :حب ٌ ٌش ّد به البقر عند الحلب ،والوكابد :سٌُورٌ ٌش ّد بها الرح والسرج.
وقصدهِ ،

ٔ

(و َكةدَ ) ومشةتقاتها ،فتوكٌةد العقةد والرحة  ،والحبة الةذي
هذه هً المعانً والدالالت الح ّسٌّة لماد َ
ٌش ّد به البقر ،والسٌور التً ٌش ّد بها الرح والسرج كلها أشٌا ُء ح ّسٌّة.
ٕ
وو ّكةدَ العهةد:
(و َكةدَ ) ومشةتقاتها فمنهةا قةولهم :و ّكةدت الٌمةٌن :وثقتةه َ ،
أمّا الدالالت المعنوٌّة لمةاد َ

أوثقهٖ ،وقولهم :ما زا ذلك َو ْكدي :أي مرادي وهمًّ ،أو فعلً ودأبً وقصديٗ.
ومنها قو الطرمّا (ٕ٘ٔهـ)٘:
و ُنبِّب ُ
ت أنّ القٌن ز ّنى عجوزه

قفٌر َ أ ّم السَّو ِء أنْ لم ٌَك ِْد َو ْكدي
َ

ومعنى(أنْ لم ٌَك ِْد َو ْكدي) أنْ لم ٌعم عملً ،ولم ٌقصد قصدي ،ولم ٌ ُْؽ ِن َؼنابً.

ٙ

وإلةةى الداللةةة المعنو ٌّةةة لمةةاد َ(و َكةةدَ ) ذهةةب قولةةه تعةةالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ[ النحأأ  .]١٩:فّؼٕررحٖ " أٚفررٛج ذّ١ػررحق هللا ئيج ٚجغمطّررٚ ،ٖٛػمررىٖ ئيج
ػحلىضّ ،ُ٘ٛفأٚؾرطُ ذٗ ػٍ ٝأٔفٓىُ قمح ٌّٓ ػحلىضّ ٖٛذٗٚٚ ،جغمطّ ٖٛػٍ.ٗ١
ٔ

جٔظٍ :ضحؼ جٌؼٍِ ِٚحوز (ٚوى).

ٕ

جٌؼ.77/ٔ ٓ١

ٖ

ضحؼ جٌؼٍِ ِٚحوز (ٚوى).

ٗ

ٌٓحْ جٌؼٍخ ِحوز (ٚوى).

7

٘ وٛ٠جْ جٌطٍ ِّرحـ ،ػٕر ٟذطكم١مرٗ :ػر ُّز قٓرٓ ،وجٌ جٌٗرٍق جٌؼٍذر ،ٟذ١رٍٚش ـ ٌرٕرحْ ،قٍرد ـ ْر٠ٌٛح ،جٌطرؼرس جٌػحٔ١رس،
ٗٔٗٔ٘ـ ـ ٗ.ٖٔٔ٘ .ٔ99
ٙ

ضحؼ جٌؼٍِ ِٚحوز (ٚوى).

 7ؾحِغ جٌر١حْ ػٓ ضأ ً٠ٚآ ٞجٌمٍآْ ،أذ ٛؾؼفٍ ِكّى ذٓ ؾٍ ٍ٠جٌطرٍٖ٘ٔٓ( ّٞرـ) ،ضكم١رك :ػررى هللا ذرٓ ػررى جٌّكٓرٓ
جٌطٍو ،ٟوجٌ ٘ؿٍ ،جٌمحٍ٘ز ـ ِ ،ٍٛجٌطرؼس جٕٕ٘ٔٗ ،ٌٝٚ٤ـ ـ َٕٔٓٓ.ٖٖ5/ٔٗ .
ٔ7

ٚجٌمحُْ جٌّٗطٍن ذ ٓ١جٌّؼحٔ ٟجٌك ّّٓ١س ٚجٌّؼّٕ٠ٛس ٌّحوز (ٚوى) ِٗٚطمحضٙح ٘ ٛجٌٗ ّى ٚجٌطٛغ١ك ٚجإلقىحَ،
ً٘ٚج ِٓ ٖأٔٗ ضّى ٓ١جٌٟٗءٚ ،ئَجٌس جٌٗ ّ
ه ػًٕٗ٘ٚ ،ج ِح ْرٕالقظٗ فر ٟجٌّؼٕر ٝجالٚرطالقٌّٛ ٟرطٍف
جٌطٛو١ى.
 ِٓٚجٌؿى ٍ٠ذحًٌوٍ أّٔٗ غ ّّس نال

ف ٟأ ًٚوٍّس (أ ّوى) أ٘ ٟذحٌُّٙز أَ ذحٌٛجٚ( ٚورى) ،فقةد بةٌّن ابةن

السكٌت (ٕٗٗهـ) عندما تعرض لماد ( وكد) فً باب ( ومما ٌقا بالهمز مر وبالواو أخرى) أنه ال
فرق بٌن (أكد) و(وكد) بقوله " :و ّكدت العهد والسرج توكٌدا ،وأكدته تؤكٌدا " ٔ.
أمّا ابن ج ّنً (ٕٖ9هـ) فٌقو  " :وأمّا إبةدا الهمةز عةن الٌةاء والةواو فعلةى ضةربٌن :تبةد منهمةا
وهما أصبلن ،وتبد منهما وهما زابدتان :األو  :نحو قولةك فةً (وجةوه) :أجةوه ،وفةً (وُ عِ ةدَ ) :أعِ ةدَ،
ت) :أ ّق َت ْ
وفً (وُ ّق َت ْ
ت ٕ".وٌضٌؾ " وأبدلوا أٌضا الواو المكسور  ،فقالوا :إساد فً وسةاد  ،وإعةاء فةً
وأجة َم فةةً َو َجة َم ،وأسةةماء فةةً
وأحةةد فةةً َو َحةةدَ ،
وعةةاء .وأبةةدلوا المفتوحةةة أٌضةةا ،فقةةالوا :أنةةا فةةً ونةةا َ ،
وسماء".

ٖ

وقد ذهب ابن ٌعٌش (ٖٗٙهةـ) إلةى أنّ (أكةد) و (وكةد) لؽتةان حٌنمةا قةا  " :اعلةم أنةه ٌقةا  :تؤكٌةد
وتوكٌد بالهمز والواو الخالصة ،وهما لؽتان ،ولٌ

أحةد الحةرفٌن بةدال مةن ا خةر؛ ألنهمةا ٌتصةرفان

أؼلةب
تصرفا واحدا ،أال تراك تقو  :أكد ٌإكد تؤكٌدا ،ووكةد ٌوكةد توكٌةدا ،ولةم ٌكةن أحة ُد االسةتعمالٌن
َ
فٌُجع أصبل؛ فلذلك قلنا :إنهما لؽتان".

ٗ

أمّا ابن منظور فقد اعتبر (وكد) هً األص و(أكد) لؽة فً (وكد) عندما قا  " :أكد العهةد والعقةد
لؽة فً و ّكد ،وقٌ هو بد  ،والتؤكٌد لؽة فً التوكٌد ٘".وعبار ( هو بد ) تعنةً أنّ الهمةز فةً (أ ّكةد)
بد من الواو فً (و ّكد) ،وقد بٌّن الزبٌةديّ (ٕ٘ٓٔهةـ) هةذا بقولةه " :أ ّكةده تؤكٌةدا و ّكةده إشةار إلةى أنّ
ٔ ئٚالـ جٌّٕطك٠ ،ؼمرٛخ ذرٓ ئْركك ذرٓ جٌٓرى١ص (ٕٗٗ٘رـ)ٖ ،رٍـ ٚضكم١رك :أقّرى ِكّرى ٖرحوٍ ٚػررى جٌٓرالَ ِكّرى
٘حٌ ،ْٚوجٌ جٌّؼحٌ  ،جٌمحٍ٘ز ـ ِ.ٔ٘9 ٘ .ٍٛ
ٕ ٍْ ٚرٕحػس جإلػرٍجخ ،أذر ٛجٌفرطف ػػّرحْ ذرٓ ؾٕرٖ٘9ٕ( ٟرـ) ،وٌجْرس ٚضكم١رك :قٓرٓ ٕ٘رىج ،ٞٚوجٌ جٌمٍرُ ،وِٗرك ـ
ْ٠ٌٛح ،جٌطرؼس جٌػحٔ١سٖ٘ٔٗٔ ،ـ ـ ٖ.9ٕ/ٔ .َٔ99
ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك ٚجٌّٞٛغ جٌٓحٌف.

ٗ ٖررٍـ جٌّفٛررًِٛ ،فررك جٌررى٠ ٓ٠ؼرر ٕ١ذررٓ ػٍرر ٟذررٓ ٠ؼررٖ٘ٙٗ( ٕ١ررـ) ،ضكم١رركِ :ؿّٛػررس ِررٓ ِٗرر١هس جَ٘٤رٍ ٌررُ ضررٍو
أّْحؤُ٘ فٚ ٟفكس جٌؼٕٛجْ ،ئوجٌز جٌطرحػس جٌّٕ٠ٍ١س ،جٌمحٍ٘ز ـ ِ.ٖ9/ٖ .ٍٛ
٘

ٌٓحْ جٌؼٍخ ِحوز (أوى).
ٔ5

الهمةةز عةةن واو ،وهةةو بةةالواو أفصةةح"ٔ .وأضةةاؾ أنّ بعضةةهم أنكةةر فٌةةه الهمةةز بالكل ٌّةةة كمةةا نقلةةه عبةةد
اللطٌؾ البؽداديٕ فً اللمع الكافٌة"ٖ.
وبعد هذا العرض ألص فاء الفع أهو بةالهمز أم بةالواو فةإنّ الباحةث ٌمٌة إلةى رأي ابةن ج ّنةً،
حٌث ٌعتقد الباحث أ ّنه ربّما حص إبدا بٌن الهمز والواو فً (أكد) و (وكد) ،وربّما كان أص الفع
ْ
ْ
فؤصبحت (أكد) ،وممةا ٌةدعم هةذا الةرأي ورود هةذا الفعة فةً القةرآن
وأبدلت الهمز من الواو
(و َكدَ )،
َ

الكةةةةةةةرٌم بةةةةةةةالواو فةةةةةةةً قولةةةةةةةه تعةةةةةةةالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﭼ[النح .]١٩:

التوكيد اصطالحا:
للتوكٌد أسالٌب كثٌر وعدٌةد أثبتهةا كة ٌ مةن النحةا والببلؼٌةٌن فةً مإلفةاتهم ،وقةد انقسةمت هةذه
األسالٌب إلى قسمٌن اثنٌن هما :التوكٌد القٌاسً والتوكٌد ؼٌر القٌاسً.
أمّا التوكٌ ُد القٌاسًّ فٌنقسم إلى قسمٌن اثنٌن هما :التوكٌد اللفظًّ والتوكٌد المعنويّ  .وأمّةا التوكٌة ُد
ؼٌر القٌاسةًّ فٌنقسةم أٌضةا إلةى قسةمٌن اثنةٌن همةا :التوكٌةد بةاألدوات ،نحةو :إنّ  ،أنّ  ،لكةن ،قةد ،نةونً
التوكٌةةد الثقٌلةةة والخفٌفةةة وؼٌرهةةا مةةن األدوات التةةً قةةد ٌإ ّكةةد بهةةا .والتوكٌةةد باألسةةالٌب ،نحةةو :أسةةلوب
القسم ،وأسلوب الحصر ،وأسلوب التقدٌم والتؤخٌر وؼٌرها من األسالٌب التً قد ٌإ ّكد بها .إال أنّ هةذه

ٔ

ضحؼ جٌؼٍِ ِٚحوز (أوى).

ٕ٘ٙ9(ٞرـ)ٔ ،كرّ ٛ
ٕ ػرى جٌٍط١ف ذٓ ْٛ٠ف ذٓ ِكّى ذرٓ ػٍر ٟذرٓ جٌٗر١م أذر ٟجٌؼرُ جٌّٚٛرٍ ّ ٟجٌرغرىجو ّ
ٌ ٞغرِ ّٞٛرطىٍُ،
٠ر١ررد نر١ررٍ ذحٌفٍٓررفس ْ .رّغ ِررٓ جذررٓ جٌرط ر ّٚ ٟأذررٌَ ٟػررس جٌّمىْ ر ّ ٌٜٚٚ ،ٟػٕررٗ جٌٍوّ١ررحْ جٌّٕررًٌ ّ
رٌ ،ٟررٗ
ٚ ٞجٌرٍجَجٌر ّ
ضٛحٔ١ف وػٍ١ز ف ٟجٌٍغس ٚجٌطد ٚجٌطحٌ٠م ٚغ ٍ١يٌه .جٔظٍ :ذغ١س جٌٛػحزٕٔٓٙ/ـ ،ٔٓ7ج٤ػالَٗ.٘5/
ٖ ضحؼ جٌؼٍِ ِٚحوز (أوى).
ٔ9

الدراسة قد اختص ْ
ّت فقط بدراسة التوكٌد القٌاسً بقسمٌه اللفظًّ والمعنويّ  .وهذا التوكٌد هةو تةابع مةن
أربعة ٔ توابع فً اللؽة العربٌة.
معان اصطبلحٌة عدٌد دوّ نها العلماء والباحثون فةً مإلفةاتهم ،منهةا مةا ذكةره ابةن جنةً
وللتوكٌد
ٍ
بؤنه " :لفظ ٌتبع االس َم المإكدَ فً إعرابه لرفع اللب

وإزالة االتساع " ٕ.فةابن جنةً فةً هةذا التعرٌةؾ

ٌوضح لنا معنى التوكٌد ،وٌبٌن فابدته.
وقد عرّ ؾ الخوارزمًٖ(٘ٙ1هـ) التوكٌد بكلمات معدود عندما قا  :إ ّنةه " تكرٌةر االسةم بلفظةه
أو معناه " ٗ.فهةو ٌقصةد بتكرٌةر االسةم بلفظةه التوكٌةدَ اللفظةًّ  ،وٌقصةد بتكرٌةر االسةم بمعنةاه التوكٌةدَ
المعنويّ
وجةةةاء فةةةً شةةةر المقدمةةةة األجرومٌةةةة أنّ التوكٌةةةد " تةةةابع للمإكةةةد فةةةً رفعةةةه ونصةةةبه وخفضةةةه
وتعرٌفه" ٘.هذا التعرٌؾ ٌبةٌن أنّ التوكٌةد تةابع للمإكةد فةً حركاتةه اإلعرابٌةة الةثبلث ،وفةً التعرٌةؾ
أٌضا.

ٔ ِٕ٠ ِٓ ُٙؿؼٍٙح نّٓس ضٛجذغ ذف ًٛػطف جٌر١حْ ػرٓ جٌررىيٚ ،ؾؼٍرٗ ضحذؼرح ِٓرطمال .جٔظرٍٖ :رٍـ ٖرً ٌٚجٌرً٘د ٘
ّٖ٘ٗ٘ٚ ،غ جٌٛٙجِغ ٖ ِٓ ُِٕٙٚ .ٖٔ٘ -ٖٔٔ/وِؽ جٌطٛو١رى فر ٟجٌررىي ٚؾؼٍّٙرح ضحذؼرح ٚجقرىج٠ .مرٛي فر ٟيٌره ئذرٍجُ٘١
ِٛطف ّ١ٌٚ " :ٝذٛؾ ٗ١أْ ْ ُ٠فٍق ذ ٓ١جٌطٛو١ى ٚجٌرىي ،فأّٗ أْرٍٛخ ٚجقرى أْ ضمرٛي :ؾرحء جٌمر َٛذؼٟر ،ُٙأ ٚؾرحء جٌمرَٛ
وٍٚ ،ُٙجٚ٤ي ػٕىُ٘ ذىي ٚجٌػحٔ ٟضٛو١ىٚ ،وً ِح ّ٠ىٓ أْ ٠رٌٍ ذٗ ػ ّى جٌطأو١ى ضحذؼح نحٚرحٚ ،أْ ُ٠فرٍو ذرحخد ٌىٌْرٗ٘ ،رٛ
أٔٗ ٔٛع ِٓ جٌرىي ؾحء ذىٍّحش نحٚس ٌَُ ،أْ ضُؼ ّىو ٚضُك ّىو ،فىحْ ضف١ٛال ٛٔ٤جع جٌررىيٚ ،ضفٓرٍ١ج ٌؿرُء ِٕرٗ ،ال ضّ١١رُج
جٌٍفظ ٟضحذؼح ٚقرىٖ فرٟ
ٌطحذغ ؾى٠ى ٌٗ أقىحَ نحٚس ".ئق١حء جٌٕك٠ ِٓ ُِٕٙٚ .ٕٔٗ ٘ ٛؿؼٍٙح ْطس ضٛجذغ ذؿؼً جٌطٛو١ى
ّ
ذحخ ِٓطمًٚ ،جٌطٛو١ى جٌّؼٕ ٞٛوًٌه .جٔظٍٍٖ :ـ ًٖ ٌٚجًٌ٘د ٘ ٖ٘ٗ ـ .ٖٗٙ
ٕ جٌٍّغ فر ٟجٌؼٍذ١رس ،أذر ٛجٌفرطف ػػّرحْ ذرٓ ؾٕرٖ٘9ٕ( ٟرـ) ،ضكم١ركْ :رّ١ف أذرِ ٛغٍر ،ٟوجٌ ِؿرىالٌٍٕٗ ٞٚرٍ ،ػّرحْ ـ
جٌ٤وْ.ٙٙ ٘ ،َٔ955 ،
ٖ ٘ ٛجٌّٛفك ذٓ أقّى جٌّى ّ ٟجٌهٛجٌَِ ّ ٟأذِ ٛإ٠ى (٘ ٘ٙ5ـ) ،وحْ فمٙ١ح أو٠رح ٌٗ ،نطد ٖٚؼٍ ،أنً ػرٓ جٌُِهٗرٍٞ
ذهٛجٌََٚ ،فٙ١ح لٍأ ػٍٔ ٗ١ح ٍٚذٓ ػرى جٌٓ١ى جٌّطٍَٚ ٞحقد جٌّغٍخ ف ٟجٌٍغسِ ِٓ .إٌفحضِٕٗ :حلد جإلِحَ ج٤ػظرُ
أذ ٟقٕ١فسِٕٚ ،حلد أِ ٍ١جٌّإِٕ ٓ١ػٍ ٟذٓ أذ٠ ٟحٌد .جٔظٍ :ج٤ػالَ .ٖٖٖ/7
ٗ وفح٠س جٌٕك ٛف ٟػٍُ جإلػٍجخ ،جٌّٛفك ذٓ أقّى جٌّى ّ ٟجٌهٛجٌَِ ّ ،ٟضمىٚ ُ٠ضكم١ك :فّ٠َٛس ٌٖحو أذر ٛػر ،ٕ١ئٖرٍج :
ِكّٛو ِكّى جٌطٕحقٌْ ،ٟحٌس ِحؾٓط ،ٍ١ؾحِؼس أَ جٌمٍ ،ٜجٌٓؼٛو٠سٖ٘ٔٗٓ ،ـ ـ ٖ.ٔٓ9 ٘ .َٔ95
٘ ٍٖـ جٌّمىِس ج٤ؾٍ١ِٚس ،أذ ٛػرى هللا ِكّى ذٓ ِكّى ذٓ وجٚو جٌّٕٙٛحؾ ٟجٌّؼٍ ٚذحذٓ أؾٍ٘7ٕٖ( َٚـ) ،ضكم١رك:
ػّحو َو ٟجٌرحٌٚوٍٖ ،ٞـِ :كّى ذٓ ٚحٌف جٌؼػ ،ٓ١ّ١وجٌ جٌطٛف١م١س ٌٍطٍجظ ٌٍطرغ ٚجٌٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ ،جٌمحٍ٘ز ـ ِٛرٍ،
َٕٓٔٓ.ٕ9ٗ ٘ ،
ٕٓ

وقد جةاء تعرٌةؾ التوكٌةد فةً أؼلةب كتةب النحةو الحدٌثةة وؼٌرهةا بؤلفةاظ مختلفةة عةن التعرٌفةات
السابقة لكنّ المضمون واحد ،فقد عرّ فه محمد عٌد بؤنه " اسةتخدام طةرق خاصةة لتقوٌةة الكةبلم السةابق
وتثبٌته سواء بإعاد اللفظ نفسه ،أم باستعما كلمات خاصة لتثبٌت المعنى ودفع ال ّشبه".

ٔ

فالتوكٌد تابع للمإكد فً إعرابه  ،وٌؤتً لٌفٌةد تقوٌةة المتبةوع فةً لفظةه أو معنةاه ،وٌكةون بتكرٌةر
الكلمة نفسها ،أو الجملة ،أو شبه الجملة ،أو بتكرٌر مرادؾ لها ،أو بتكرٌر معناها بؤلفاظ مخصوصة.

ٔ

جٌٕك ٛجٌّٛفِّ ،ٝكّى ػ١ىِ ،ىطرس جٌٗرحخ ،جٌمحٍ٘ز ـ ِ.٘57 ٘ .َٔ97٘ ،ٍٛ
ٕٔ

الفصل األول
التوكيد اللفظي في كتاب جمهرة خطب العرب ووصاياهم

ٕٕ

المبحث األول
اللفظي وأنماطه
التوكيد
ّ
التوكيد اللفظي:
قسّم النحا التوكٌد إلى قسمٌن ،األو  :التوكٌد اللفظًّ  ،وهو " تكرٌر االسم بلفظه "ٔ ،وٌعنً هذا
إعاد االسم على نحو ما تق ّدم ،وال ٌقتصر التوكٌد اللفظًّ على االسم كذلك ٌكةون فةً الفعة والحةرؾ
والجم ٕ ،وأشباه الجم  ،وٌكون كذلك فً المعرفة والنكر .

ٖ

وجةةاء فةةً شةةر التسةةهٌ أنّ التوكٌةةد اللفظةةً " إعةةاد اللفةةظ أو تقوٌتةةه بموافقةةة معنةةى" ٗ.وقولةةه:
ُ
وقمةت أنةا،
(بموافقة معنى) ٌتناو توكٌد الضمٌر المستتر والبارز المتص بالمنفص  ،نحو :قة ْم أنةت،
وتوكٌد الفع باسم الفع .

٘

وٌكون التوكٌد اللفظً " بتكرٌر اللفظ األو أو مرادفه .نحو :جاء زٌد زٌد ،وجلة

قعةد زٌةد".

ٙ

و ٌُكررُ اللفظ أو التركٌب المإكد " ثبلث مرات فقط 7ال ّتفاق األدباء علةى أ ّنةه لةم ٌقةع فةً لسةان العةرب
أزٌد منها كما نقله الدمامٌنً (1ٖ7هـ) عن العةز بةن عبةد السةبلم (ٓٙٙهةـ) " 1.وٌإكةد هةذا الكةبلم مةا

ٔ

وفح٠س جٌٕك.ٔٓ9 ٘ ٛ

ٕ جٔظٍ :جٌّمىِس جٌؿُ١ٌٚس ٘ ٖ.7
ٖ

جٔظٍ :ضٛؾ ٗ١جٌٍّغ ٘ .ٕٙ7

ٗ ٍٖـ جٌطٓ ،ً١ٙؾّحي جٌىِ ٓ٠كّى ذرٓ ػررى هللا ذرٓ ِحٌره (ٕ٘ٙ7رـ ) ،ضكم١رك :ػررى جٌرٍقّٓ جٌٓر١ى ِٚكّرى ذرىٞٚ
جٌّهطِ ،ْٛطرؼس ٘ؿٍ ٌٍطرحػس ٚجٌٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ ٚجإلػالْ ،جٌطرؼس ج٘ٔٗٔٓ ،ٌٝٚ٤ـ ـ ٓ.ٖٓٔ/ٖ .َٔ99
٘

جٌّٛىٌ جٌٓحذكٖ.ٖٕٓ/

ِ ٙك ١١جٌّكِ ،١١حوز (ٚوى).
7

أ ٞأّٔٗ ال ٠ىٌٍ أوػٍ ِٓ غالظ ٍِجش.

5

قحٖ١س جٌٛرحْ ػٍٍٖ ٝـ جٚ ،ٔٔٙ/ٖ ّٟٖٔٛ٤جٔظٍٍٖ :ـ جٌط٠ٍٛف ػٍ ٝجٌط١ٞٛف ٕ.ٔٗٔ/
ٖٕ

وجةةده الباحةةث فةةً خطةةب العةةرب ووصةةاٌاهم ،حٌةةث لةةم ُتكةةرر الجم ة ُ أو أشةةباه الجم ة أو األفعةةا أو
األسماء أو الحروؾ أكثر من ثبلث مرات فٌها.
فالتوكٌد اللفظً هو لفظ ٌإكد لفظا سابقا له إمّا بلفظه نفسه أو بلفظ مرادؾ له ،وهذا اللفةظ ٌمكةن
أن ٌكةون حرفةا أو اسةما أو فعةةبل أو شةبه جملةة أو جملةةة اسةمٌة أو فعلٌةة  .وهةو تةةابع ٌتبةع المإكةد فةةً
إعرابه.
والقس ُم الثانً من أقسام التوكٌد القٌاسًّ التوكٌ ُد المعنويّ  ،وسٌؤتً الحدٌث عنةه فةً الفصة الثةانً
من هذه الدراسة.

أنماط (صىر) التىكيد:
ذ ّٓ١جٌرحقع ْحذمح ّ
أْ جٌٕكحز لّّٓٛج جٌطٛو١ى ئٌ ٝلٓرٌّ :ٓ١فظر ِّٚ ٟؼٕرّ٠ٚ ،ّٞٛىرٓ جػطررحٌ ٘رًج جٌطمٓرُ١
ِٓ ق١ع جٌٗىً جٌهحٌؾٌٍ ٟىٍّس ،ئال ّ
أْ ذؼر ٝجٌٕكرحز ـ ٚنحٚرس جٚ٤جترً ـ لرى لّٓرّٛج جٌطٛو١رى ِرٓ ق١رع
جٌّ ،ّْٟٛأ ٚجٌغٍٚ ِٓ ٜؾٛو جٌطٛو١ى ،فحٌطمٓ ِٓ ُ١ق١ع جٌٗىً جٌهحٌؾ ٌٍّ ٟىٍّس ف ٟجٌطٛو١رى ٌرُ ٠ىرٓ
ٚجٞكح ػٕى جٌٕكحز جٚ٤جترً ،فرحذٓ جٌٓرٍّجؼ (ٖ٘ٔٙرـ) ٠مرٛي " :جٌطٛو١رى ٠ؿرٟء ػٍرٞ ٝرٍذ ،ٓ١ئ ِّرح ضٛو١رى
ذطىٍ ٍ٠جالُْٚ ،ئ ِّح أْ ٠إ ّورى ذّرح ٠كر ١١ذرٗ .جٚ٤ي٘ٚ :ر ٛضىٍ٠رٍ جالْرُ ،جػٍرُ أّٔرٗ ٠ؿرٟء ػٍرٞ ٝرٍذ:ٓ١
ٍٞخ ٠ؼحو ف ٗ١جالُْ ذٍفظرٗٞٚ ،رٍخ ٠ؼرحو ِؼٕرحٖ ،فأ ِّرح ِرح ُ٠ؼرحو ذٍفظرٗ فٕكر ٛلٌٛرهٌ :أ٠رص َ٠رىج َ٠رىج،
ٌٚم١ص ػٍّج ػٍّجً٘ٚ ،ج َ ٠دى َ ٠دى ...جٌػحٔ :ٟجًٌ ٛ٘ ٞئػحوز جٌّؼٕ ٝذٍفرأ آنرٍ ٔكر ٛلٌٛرهِ :رٌٍش ذُ٠رى
أٔفٓ".ُٙ
أٔفٓىُٚ ،ؾحءٔ ٠َ ٟدى ٔف ٌُٓٗٚ ،أ٠ص َ٠ىج ٔفٌٍِٓٗٚ ،ش ذِ ُٙ
ٔفٓٗٚ ،ذىُ ِ
ِ

ٔ

ٔ جٛٚ٤ي ف ٟجٌٕك ،ٛأذ ٛذىٍ ِكّى ذٓ ْ ًٙذٓ جٌٍٓجؼ (ٖ٘ٔٙـ) ،ضكم١ك :ػرى جٌكٓ ٓ١جٌفطٍِ ،ٟإْٓس جٌٍْحٌس،
ذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌطرؼس جٌػحٌػس٘ٔٗٔ7 ،ـ ـ ٔ9/ٕ .َٔ99ٙـٕٓ.
ٕٗ

غ ر ُّ ٠مررٛي " :جٌٟررٍخ جٌػررحٔ ٟفرر ٟجٌطأو١ررى ٘ٚررِ ٛررح ٠ؿررٟء ٌلقح٠ررس ٚجٌؼّرر ،َٛضمررٛي :ؾررحءٔ ٟجٌمررَٛ
أؾّؼٚ ،ْٛؾحءٔ ٟجٌم َٛوٍٚ ،ُٙؾحء ٟٔٚأؾّؼٚ ْٛوٍ ٔ".ُٙفمى ؾؼً ف ٟجٌٍٟخ جٚ٤ي جٌطٛو١ى جٌٍفظر ّٟ
ٚلِ ْٓ ًّح ِٓ جٌطٛو١ى جٌّؼٕٚ ،ّٞٛؾؼً ف ٟجٌٍٟخ جٌػحٔ ٟذمّ١س جٌطٛو١ى جٌّؼٕ.ّٞٛ
٠ ٌُ ٞىٓ ٚجٞركح ِٚكر ّىوج ػٕرى جٌّٛرّ ٍّْ١
ٚوًٌه ضمٓ ُ١جٌطٛو١ى ئٌ ٝضٛو١ى ٌفظ ّٚ ٟضٛو١ى ِؼّٕ ٛ
 ٕٞفٙرٛ
٠مٛي " :جػٍُ ّ
أْ جٌطٛو١ى ضحذغ ٌٍّإ ّوى ف ٟئػٍجذٗ ٛ٘ٚ ،ف ٟجٌىالَ ػٍٍٞ ٝذ ،ٓ١أقىّ٘حٌ :طّىر ٓ١جٌّؼٕرٝ
ُ
ضّى ٓ١جٌّؼٕ :ٝفأّٗ ٠ىر ْٛذطىٍ٠رٍ جٌٗرٟء ومٌٛره :لرحَ َ٠ر دى َ٠ر دى،
ف ٟجٌٕفّٚ ،ج٢نٍ :إلَجٌس جٌغٍ ،١فأ ِّح
ٚي٘د ي٘د".

ٖ

غ ُّ ٠مٛيٚ " :أ ِّح جٌطٛو١رى إلَجٌرس جٌغٍر ١فىمٌٛره :ؾرحءٔ ٟئنٛضره وٍٙرُي ّٔ٤رٗ ٠ؿر َٛأْ ضمرٛي :ؾرحءٟٔ
ئنٛضه ،فُ١ط ُّ٘ٛأّٔٗ ؾحءن ذؼ ،ُٟٙفايج لٍص :وٍ ،ُٙفمى أٌَص ٚؾٗ جٌٗر ّ
هٚ .جٌطىٍ٠رٍ فر ٟج٢يجْ ئيج لٍرص:
(هللا أورٍ هللا أورٍ) ٠كطًّ أْ ٠ىٌ ْٛطّى ٓ١جٌّؼٕ ٝف ٟجٌٕفّ٠ٚ ،كطًّ أْ ٠ى ْٛإلَجٌس جٌغٍ ١ػ ّّٓ ّْغ
أْ ئٔٓحٔح ورٍّ ِٓ غ ٍ١آيجْ ،فايج ضىٌٍّ فمى َجي جٌٗ ّ
(هللا أورٍ) فطّ ُّ٘ٛ
ه".

ٗ

فٙررٕ٘ ٛررح ٠هٍرر ١ذرر ٓ١جٌطٛو١ررى جٌٍفظ ر ّٚ ٟجٌطٛو١ررى جٌّؼٕررّ ٛ
ٞي ّٔ٤ررٗ ل ّٓررُ جٌطٛو١ررى قٓررد جٌغررٍِٕ ٜررٗ،
ٚج٤غٍج ٜذ ٓ١جٌطٛو١ى جٌٍفظ ّٚ ٟجٌطٛو١ى جٌّؼّٕ ٛ
 ٞلى ضطىجنً ً٘ٚج ِح قىظ ِؼٗ.
ُ
جٌرُِٓ قطرٚ ٝرحٌ ضمٓر ُ١جٌطٛو١رى ئٌرٌ ٝفظر ِّٚ ٟؼٕرّ ٛ
 ٞـ ِرٓ ق١رع جٌٗرىً جٌهرحٌؾ ّٟ
ِٚرح أْ ضمر ّىَ
ٌٍطٛو١رى ـ ٚجٞركح٠ ،مرٛي جٌمحْرُ ذرٓ جٌكٓر ٓ١جٌهرٛجٌَِ٘ٙٔ7( ٟ٘رـ) " :جٌطأو١رى ػٍرٞ ٝرٍذٚ :ٓ١رٍ٠ف

ٔ

جٛٚ٤ي ف ٟجٌٕك.ٕٔ/ٕ ٛ

 ٞجٌٕكّ ٛ
ّ ٍّ١ْ ٛ
ٕ ٘ ٛػرى هللا ذٓ ػٍ ٟذٓ ئْكحق جٌ ّ
 ،ٞأذِ ٛكّى ٌٗ ،وطحخ (جٌطرٍٛز) ف ٟجٌٕك ،ٛأقٓٓ ف ٗ١جٌطؼٍ١رً
ػًٍِ٘ ٝد جٌر٠ ٌُٚ ،ٓ١٠ٍٛؼٍ ضحٌ٠م ِر١الوٖ أٚ ٚفحضرّٗ ،
ٌىرٓ ِكمرك وطرحخ (جٌطرٛرٍز ٚجٌطرًوٍز) ٠رٍؾّ ف أّٔرٗ ِرٓ
ػٍّحء جٌمٍْ جٌٍجذغ جٌٙؿٍ . ّٞجٔظٍ :ئٔرحٖ جٌٍٚجز ٕٚ ،ٕٖٔ/جٌرٍغس ف ٟضٍجؾُ أتّس جٌٕكٚ ٛجٌٍغس ٘ ٕ.ٔ7
ّ ٍّْ١ٛ
ٖ جٌطرٍٛز ٚجٌطًوٍز ،أذِ ٛكّى ػرى هللا ذٓ ػٍ ٟذٓ ئْكحق جٌ ّ
 ،ٞضكم١ك :فطك ٟأقّرى ِٛرطف ،ٝوجٌ جٌفىرٍ،
وِٗك ـ ْ٠ٌٛح ،جٌطرؼس جٕ٘ٔٗٓ ،ٌٝٚ٤ـ ـ ٕ.ٖٔٙ/ٔ .َٔ95
ٗ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك ٚجٌّٞٛغ جٌٓحٌف.

٘ القاسم بن الحسٌن بن أحمد الخوارزمً ،مجد الةدٌن ،الملقةب بصةدر األفاضة (ٙٔ7هةـ) :عةالم بالعربٌةة ،مةن
فقهاء الحنفٌة ،من أه خوارزم .له كتب ،منها " شر المفص للزمخشري " فً نحو ثبلث مجلدات ،و " بةدابع
الملح" و"الزواٌا والخباٌا " فً النحو ،و " السر " فً اإلعراب .قتله التتار .انظر :األعبلم ٘.ٔ7٘/
ٕ٘

ٚغ٠ٍٚ ٍ١ف .فحٌ٠ٍٛف ٠ؿ َٛفر ٟجالْرُٚ ،جٌفؼرًٚ ،جٌكرٍ ٚ ،جٌؿٍّرسٔ ،كر ٛلٌٛره :ؾرحءٔ٠َ ٟر دى َ٠ر دى،
ٚلحي هللا :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [الفجر ١٩ :ـ ٚ ،]١١ف ٟجٌفؼً ٔكٌ :ٛأ٠ص ٌأ٠ص َ٠ىج".

ٔ

غُ ُ٠رّ ّٓ١
أْ جٌطٛو١رى غ١رٍ جٌٛرٍ٠ف ٌرٗ وٍّرحش أػ ّّٙرح " جٌىرًٕٚ ،جٌرٕفّٚ ،جٌؼرٚ ،ٓ١أؾّؼرٚ ،ْٛأوطؼر،ْٛ
ٚأذٛؼ".ْٛ

ٖ

٠ٚمٛي جذٓ ٠ؼٖ٘ٙٗ( ٕ١ـ) " :جٌطأو١ى ػٍٍٞ ٝذٌ :ٓ١فظ ِّٚ ٟؼٕ ،ّٞٛفرحٌٍفظ ّ٠ :ٟىر ْٛذطىٍ٠رٍ جٌٍفرأ
ٚيٌه ٔك ٛلٌٛهٍٞ :ذص َ٠ىج َ٠ىج ،فًٙج ضأو١ى ٌُ٠ى ٚقرىٖ ذاػرحوز ٌفظرٗٞٚ ،رٍذص َ٠رىج ٞرٍذص َ٠رىج،
فًٙج ضأو١ى جٌؿٍّس ذأٍْ٘ح ٚ . . .أ ِّح جٌطأو١ى جٌّؼٕ :ّٞٛف١ى ْٛذطىٍ ٍ٠جٌّؼٕ ٝوٌ ْٚفظٗٔ ،ك ٛلٌٛهٌ :أ٠ص
َ٠ىج ٔفٌٓٗٚ ،أ٠طىُ أٔفٓىٌٍُِٚ ،ش ذىُ وٍىُٚ ،ؾٍّس جٌ٤فرح جٌطر٠ ٟإ ّورى ذٙرح فر ٟجٌّؼٕر ٝضٓرؼس أٌفرح :
ٔفٓٗ ،ػ ،ٕٗ١أؾّغ ،أؾّؼ ،ْٛؾّؼحء ،ؾُّغ ،وٍ ،ُٙوالّ٘ح ،وٍطحّ٘ح".

ٗ

ً٘ج جٌىالَ ٠رٌٕ ّٓ١ح ٛٞٚـ ألٓحَ جٌطٛو١ى ػٕى جٌهٛجٌَِٚ ٟجذٓ ٠ؼ ،ٕ١فمى ضر ِٓ ّٓ١جٌؼٍ ٜجٌٓرحذك
أْ ًٖ٘ ج٤لٓحَ ٌُ ضىٓ ٚجٞكس ف ٟجٌرىج٠سي ّ
٤لٓحَ جٌطٛو١ى ّ
 ْ٤ذؼ ٝجٌٕكحز وحٔٛج ٠مّّٓ ْٛجٌطٛو١ى قٓد
ْ
جٌغٍ ،ِٕٗ ٜغُ ِح ٌرػرص ْ
ٚرحٌش ٘رًٖ ج٤لٓرحَ ٚجٞركس ؾٍّ١رس ،فرحٌهٛجٌَِٚ ٟجذرٓ ٠ؼرّٞٚ ٕ١ركح ّ
أْ
أْ
جٌطٛو١ى ُ٠مٓ ُُ ئٌ ٝلِّٓ ٓ١غ جنطال
٠ ٛ٘ٚى ْٛف ٟجٌكٍ

ضّٓ١طّٙح ٌ ًٖٙج٤لٓحَ ،فحٌطٛو١ى جٌ٠ٍٛف ٘ٔ ٛفٓٗ جٌطٛو١رى جٌٍفظر ّ،ٟ

 ٚجالُْٚ ،جٌفؼًٚ ،جٌؿٍّسٚ ،جٌطٛو١رى غ١رٍ جٌٛرٍ٠ف ٘رٔ ٛفٓرٗ جٌطٛو١رى جٌّؼٕر،ّٞٛ

 ٌٗٚأٌفح ِكٌٛٛزِٕٙ ،ح :جٌٕفّٚ ،جٌؼٚ ،ٓ١وًِ ٚ ،والِ ٚ ،وٍطحٚ ،أؾّغ ِٗٚطمحضٙح ٚضٛجذؼٙح.
ٌٍٚطٛو١ى جٌٍفظ ّ ٟػ ّىز  ،ٌٛٚف٠ ٛٙى ْٛف ٟجٌكٍ

رً
ٚجٌٟرّٚ ٍ١جالْرُ ٚجْرُ جٌفؼرً ٚجٌفؼرً ٚجٌؿُّ ِ

جالّْ١س ٚجٌفؼٍ١س ،ئال ّ
أْ جٌرحقع جلط ٍٛجٌىالَ فً٘ ٟج جٌركع ػٍ ٝضٛو١ى جالُْ ٚضٛو١ى جٌٟرّٚ ٍ١ضٛو١رى
أّْحء ج٤فؼحي ضٛو١ىج ٌفظّ١حٌ ،مٍس جٌٕ ٘ٛٛجٌٛجٌوز ػٍ ٝذرحلٚ ٟر ٌٛجٌطٛو١رى جٌٍفظر ّ ٟفر ٟوطرحخ ؾّٙرٍز
نطد جٌؼٍخ ٚٚٚح٠حُ٘ ،فمى ٌٚو ػٍ ٝضٛو١ى جٌفؼً ٚضٛو١ى جٌكٍ

ضٛو١ىج ٌفظّ١ح ٔرٙد ٚجقر دى فمر ١ػٍرٝ

و ًّ ِّٕٙح ،ف ٟقٌٚ ٓ١و ّٔٛحْ جغٕحْ ػٍ ٝضٛو١ى جٌؿُّ ًِ ضٛو١ىج ٌفظّ١ح.
ٔ ضٍٖ١ف جٌؼًٍ فٍٖ ٟـ جٌؿًّ ،جٌمحُْ ذٓ جٌكٓ ٓ١جٌهٛجٌَِ٘ٙٔ7( ٟـ) ،ضكم١ك :ػرحوي ِكٓرٓ ْرحٌُ جٌؼّ١رٍ،ٞ
٠رغ ف ٟؾحِؼس أَ جٌمٍِ ،ٜىس ـ جٌٓؼٛو٠س ،جٌطرؼس ج٘ٔٗٔ9 ،ٌٝٚ٤ـ ـ  ٕٙٗ ٘ .َٔ995ـ ٘.ٕٙ
ٕ

(وً) ال ٠ىنً ػٍٙ١ح جٌ٤ف ٚجٌالَ ػٕى جّٚ٤ؼ ّ .ٟجٔظٍ :جٌّٛرحـ جٌِّٕ ٍ١حوز (وًٍ).

ٖ

ضٍٖ١ف جٌؼًٍ ٘ ٘.ٕٙ

ٗ

ٍٖـ جٌّفٗٓ/ٖ ًٛـٔٗ.
ٕٙ

اللفظي لألسماء:
التوكيد
ّ
لقةةد ب ةٌّن ابةةن الخ ّبةةاز (ٖٙ9هةةـ) أنّ التوكٌةةد اللفظةةً ال ٌخةةتصّ بشةةًء ٌكةةون فةةً االسةةم والفع ة
والحرؾ والجملة والمعرفة والنكر .

ٔ

ومن هذا الكبلم ٌتبٌّن لنا أنّ االسم ٌإ ّكد توكٌدا لفظٌّا ،وهذا االسم قد ٌكون اسما صةرٌحا ـ معرفةة
أو نكر ـ وقةد ٌكةون اسةم إشةار  ،وقةد ٌكةون اسةم اسةتفهام ،وؼٌةر ذلةك .وقةد ٌكةون هةذا االسةم المإ ّكةد
مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ،حسب موقعه اإلعرابً ،والعوام الداخلة علٌه.
ُ
وقمةت
والتوكٌد اللفظً ٌكون إمّا بإعاد اللفظ نفسه ،نحو :جاء زٌ ٌد زٌ ٌد ،وقام قام زٌ ٌد ،ونعم نعم،
ُ
ُ
ُ
َ
َ
جلست .أو بتوكٌد
وقعدت
سكت زٌ ٌد،
وصمت
قمت .أو بإعاد اسم مرادؾ لما قبله ،نحو :حقٌق جدٌد،
فع باسم فع  ،نحو :انز ْ نزا ِ .

ٕ

ومن الشواهد التً تكررت فً كتب النحا على موضوع التوكٌد اللفظً باالسم قو الشاعرٖ:

ك َ
َ
ك إنّ َمنْ ال أخا له
أخا َ
أخا َ

ٍ
كساع إلى ال َهٌ َْجا ِب َؽٌ ِْر سِ بل ِ

وقو الشاعرٗ:

ٌا لَ َب ْك ٍر أَ ْنشِ ُروا ِلً ُكلَ ٌْ َبا
ٔ

ٌا لَ َب ْك ٍر أ ٌْ َن أ ٌْ َن الفِرا ُر

جٔظٍ :ضٛؾ ٗ١جٌٍّغ ٘ .ٕٙ7

ٕ جٔظٍٍٖ :ـ جٌط٠ٍٛف ػٍ ٝجٌط١ٞٛف أ ٚجٌطٛرٍ٠ف ذّٟرّ ْٛجٌطٞٛر١ف فر ٟجٌٕكر ،ٛنحٌرى ذرٓ ػررى هللا جَ٘٤رٍّٞ
(٘ٓ٘9رـ) ،ضكم١ركِ :كّرى ذحْرً ػ١ر ْٛجٌٓرٛو ،وجٌ جٌىطرد جٌؼٍّ١رس ،ذ١رٍٚش ـ ٌرٕرحْ ،جٌطرؼرس جٌٚ٤رٕ٘ٔٗٔ ،ٝرـ ـ
َٕٓٓٓ.ٔٗٔ/ٕ .
ٖ ٘ٚررِٓ ٛررى ٓ١جٌررىجٌِ ّٚ ،ٟجٌر١ررص فرر ٟوٛ٠جٔررٗ ٘ ٖٖٚ ،جٌىطررحخ ٔٚ ،ٕ٘ٙ/ج٤غررحٔٚ ،ٙ9/ٔ5 ٟضررحٌ٠م وِٗررك
ِٚ ،ٖ٘/ٔ5ؼؿررُ ج٤وذررحء ٖ٘ٚ ،ٖٔٓٔ/ررٍـ جٌطٛررٍ٠ف ٕٚ ،ٕ79/ذررال ٔٓرررس فرر ٟجٌهٛررحتِٚ ،ٗ5ٓ/ٕ ٙؿّررغ
جِ٤ػحي ٔٚ ،ٕٖ/أٞٚف جٌّٓحٌه ٗٚ ،79/نُجٔس ج٤وخ ٖٚ ،ٙ٘/جٌىٌٌ جٌٍٛجِغ ٔٚ ،ٖٙ9/فٍجتى جٌ٣ي ٔ.ٕٕ/
ٗ  ًٍِٙٙ ٛ٘ٚذٓ ٌذ١ؼسٚ ،جٌر١ص ف ٟوٛ٠جٔٗ ٘ ٖ٘ٚ ،ف ٟجٌىطحخ ٕٚ ،ٕٔ٘/جٌؼمى جٌفٍ٠ى ٚ ،7ٙ/ٙضكٍ ٍ٠جٌطكر١رٍ
٘ ٘ٚ ،ٖ7ذال ٔٓرس ف ٟجٌطؼٍ١مس ػٍ ٝجٌىطحخ ٔٚ ،ٖ79/جٌهٛحتٚ ،ٕٕ9/ٖ ٙجٌٛفٛز جٌٛف١س ٔ.7ٕٓ/
ٕ7

وقولةةه تعةةالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [ الواقعةةة .]ٔٓ :وقولةةه تعةةالى :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﭼ [الفجر.]ٕٔ :
وقد اختلؾ النحا فً إعراب ( دكا دكا ) ،فمنهم من أعرب (دكا) الثانٌة توكٌدا لفظٌا ،ومنهم مةن
أعربها كلّها ( ﯦ ﯧ) حاال .إال أنّ الشوكانًّ ٔ جمع الرأٌٌن بقوله " :المعنى أنها دكت مر بعد أخةرى،
وانتصاب (دكا) األو علةى أنةه مصةدر مإكةد للفعة  ،و (دكةا) الثةانً تؤكٌةد لةؤلو  .وٌجةوز أن ٌكةون
النصبُ على الحا ".

ٕ

وقد ٌُكرر التوكٌد اللفظً كحد أقصى ثبلث مرات ،ومن أمثلة ذلك قةو الرسةو ـ صةلى هللا علٌةه
وسلم ـ  " :أٌّما امرأ لم ٌُ ْنكِحْ ها الولً ،فنكاحُ ها باط ٌ ،فنكاحُ ها باط ٌ ،فنكاحُ ها باط ٌ ".

ٖ

وقو الشاعرٗ:

َك ْم نِعْ َم ٍة َكا َن ْ
ت لَ ُكم

َك ْم َك ْم و َك ْم كانت و َك ْم

جٌٗرٛوحٕٔ٘ٔ٘ٓ( ٟرـ) ،فم١رٗ ِؿطٙرى ِرٓ وررحٌ ػٍّرحء جٌرٌٚ ،ّٓ١رى ذٙؿرٍز ٖرٛوحْ
ٔ ِ٘ ٛكّرى ذرٓ ػٍر ٟذرٓ ِكّرى
ّ
(ذحٌ ٌٟٚٚ ،)ّٓ١لٟحء٘ح ْٕس (ٕٕ٘ٔ9ـ)ِ )ٔٔٗ( ٌٗ ،إٌفرحِٕٙ ،رح :جٌررىٌ جٌطرحٌغ ذّكحْرٓ ِرٓ ذؼرى جٌمرٍْ جٌٓرحذغ،
ٚئضكح ج٤وحذٍٚ ،ئٌٖحو جٌفكٛي .جٔظٍ :ج٤ػالَ .ٕ95/ٙ
ٕ فطف جٌمى ٍ٠جٌؿحِغ ذ ٓ١فّٕ ٟجٌٍٚج٠س ٚجٌىٌج٠س ِرٓ ػٍرُ جٌطفٓرِ ،ٍ١كّرى ذرٓ ػٍر ٟجٌٗرٛوحٕٔ٘ٔ٘ٓ(ٟرـ) ،جػطٕر ٝذرٗ
ٌٚجؾغ أْٛ٠ :ٌٗٛٚف جٌغ ،ٔٛوجٌ جٌّؼٍفس ،ذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌطرؼس جٌٍجذؼسٕ٘ٔٗ5 ،ـ ـ .ٕٔٙٔ٘ .َٕٓٓ7
ٖ ْٕٓ جذٓ ِحؾٗ ،أذ ٛػرى هللا ِكّى ذٓ ٠ُ٠ى جٌمُ ٟٕ٠ٚجٌٗ ٍ١ٙذـ(جذٓ ِحؾٗ) (ٖٕ٘7ـ) ،قىرُ ػٍر ٝأقحو٠ػرٗ ٚآغرحٌٖ
ٚػٍك ػٍِ :ٗ١كّى ٔح ٍٚجٌى ٓ٠جٌ٤رحٔ ،ٟجػطٕ ٝذٗ :أذ ٛػر١رىز ِٗر ٌٛٙذرٓ قٓرٓ آي ْرٍّحِْ ،ىطررس ِؼرحٌ ٌٍٕٗرٍ
ٚجٌط٠َٛغ ،جٌٍ٠ح ٜـ جٌٓؼٛو٠س ،جٌطرؼس ج .ٖٕ7 ٘ ،ٌٝٚ٤وطحخ جٌٕىحـ.
ٗ ٌررُ ٔٙطررى ئٌرر ٝلحتٍررٗ٘ٚ ،رر ٛذررال ٔٓرررس فرر ٟضأ٠ٚررً ِٗررىً جٌمررٍآْ ٘ ٚ ،ٕٖٙجٌٛررحقرٚ ،ٔ٘5 ٘ ٟجٌٛررٕحػطٓ١
ٖ٘ٚ ،ٔ9ضٛؾ ٗ١جٌٍّغ ٘ ٌٚٚ .ٕٙ7ج٠س ضأِٗ ً٠ٚىً جٌمٍآْ ٚجٌٛحقرٌٍ ٟر١ص:
وُ ٔؼّس وحٔص ٌىُ و ُْ و ُْ ٚو ُْ
وُ وُ وُ
وُ ٔؼّس أٖى٠طُٙح
ٌٚٚج٠س ضٛؾ ٗ١جٌٍّغ ٌٗ:
ٕ5

وقد ورد هذا األسلوب فً خطب العرب حٌث تكررت كلمة (شكرا) ثبلث مرات فً خطبة داوود
ابن علًٔ بعدما بوٌع العباسٌون بالخبلفة .ومةن خطبتةه " :الحمةد هلل ،شةكرا شةكرا شةكرا ،الةذي أَهْ لَة َك
ار إلٌنا مٌراثنا من نبٌّنا محمد صلى هللا علٌه وسلم" .
ص َ
َع ُدوّ َنا ،و أَ َ

ٕ

وٌع ّد توكٌد االسم توكٌدا لفظٌا أكثةر أقسةام التوكٌةد اللفظةً ورودا علةى لسةان العةرب فةً خطةبهم
ووصاٌاهم ،فقد ورد فةً سةبعة وثبلثةٌن نصةا ،جةاءت كلهةا فةً حالةة النصةب ،ولةم ٌةرد لتوكٌةد االسةم
توكٌدا لفظٌا فً حالة الرفع أو فً حالة الجر أيّ نص فً خطب العرب ووصاٌاهم.
ْ
وردت على توكٌد االسم توكٌدا لفظٌا فً خطب العرب ووصاٌاهم:
وهذه هً النصوص كلها التً

اللفظي لألسماء
التوكيد
ّ
في حالة النصب

في حالة الجر

الرقم

في حالة الرفع

ٔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

َ
َ
الؽرق ٌا رسو هللا (مٔ)ٔ٘٘/
الؽرق

ـــــــ

ٕـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الج َّد الج َّد (مٔ)ٔ1ٔ/

ـــــــ

ٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الوحا الوحا (مٔ)ٔ1ٔ/

ـــــــ

ٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النجا َء النجا َء (مٔ)ٔ1ٔ/

ـــــــ

٘ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أنفسكم (مٔ)ٔ1٘/
فؤنفسكم َ
َ

ـــــــ

ٙـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فاهلل هللا فقد أفرد ك رج منكم ببلد من البلدان

ـــــــ

(مٔ)ٕٖٓ/

ـــــــ

ـــــــــــ
7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هللا اذكروا األٌام وما منحكم هللا فٌها (مٔ)ٕٖٓ/
هللا َ
َ
هلل هللاَ فً أنفسكم (مٔ)ٕ7٘/
فا َ

ـــــــ
ـــــــ

ٔ ٘ ٛوجٚو ذٓ ػٍ ٟذٓ ػرى هللا ذٓ جٌؼرحِ ػرى جٌّطٍد أذّ١ٍْ ٛحْ (ٖٖٔ٘رـ) ،أِ١رٍ ِرٓ ذٕر٘ ٟحٖرُٚ ،ػرُ جٌٓرفحـ
جٌؼرحْ ّ ،ٟوحْ نط١رح ف١ٛكح ِٓ ،ورحٌ جٌمحتّ ٓ١ذحٌػٌٛز ػٍ ٝذٕ ٟأِّ١سٚ ،الٖ جٌٓرفحـ جٌىٛفرس ،غر ُّ ٚالٖ ئِرحٌز جٌّىٕ٠رس
ِٚىس ٚجٌٚ ّٓ١جٌّ١حِس ٚجٌطحتف ٛ٘ٚ ،أٚي ِٓ  ٌٟٚجٌّىٕ٠س ِٓ ذٕ ٟجٌؼرحِٚ ،أٚي ِرٓ ألرحَ جٌكرؽ ٌٍٕرحِ فرٚ ٟال٠رس
جٌؼرحْ .ٓ١١جٔظٍ :ج٤ػالَ ٕ.ٖٖٖ/
ٕ ؾّٙرٍز نطرد جٌؼرٍخ فر ٟػٛر ٌٛجٌؼٍذ١رس جٌُج٘رٍز ،أقّرى َورٚ ٟرفٛش ،جٌّىطررس جٌؼٍّ١رس ،ذ١رٍٚش ـ ٌرٕرحْ.
َٖ.5/
ٕ9

9ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هللا فً دم عثمان (مٔ)ٖٕ7/
هللا َ
ٌا أه الشامَ ،

ـــــــ

ٓٔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فاهلل هللا فً حقكم أن تضٌّعوه (مٔ)ٖٖ1/

ـــــــ

ٔٔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هلل هللاَ عبادَ هللا فً دٌن هللا (مٔ)ٖٙ1/
فا َ

ـــــــ

ٕٔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هلل هللاَ أٌّها النا
فا َ

(مٔ)ٖ7ٔ/

ـــــــ

ٖٔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فصمدا فصمدا (مٔ)ٖٗ7/

ـــــــ

ٗٔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الروا َ الروا َ إلى الجنة (مٔ)ٗٔ٘/

ـــــــ

٘ٔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فمهبل مهبل رحمكم هللا (مٔ)ٖٗٗ/

ـــــــ

 ٔٙـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

دونك ٌا أمٌر المإمنٌن الضبّ الضبّ (مٕ)ٔٗٔ/

ـــــــ

 ٔ7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مهبل مهبل ٌا بنً مروان (مٕ)ٔ٘٘/

ـــــــ

 ٔ1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ٌا أه مكة ،أنفسكم أنفسكم (مٕ)ٕٖٓ/

ـــــــ

 ٔ9ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

سفها َءكم سها َءكم (مٕ)ٕٖٓ/

ـــــــ

ٕٓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هللا ٌا معشر األزد فً دمابنا ودمابكم (مٕ )ٖٖٕ/ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
هللا َ
َ

ٕٔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فالوحا َء الوحا َء (مٕ)ٗ1٘/

ـــــــ

ٕٕ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النجا َء النجا َء (مٕ)ٗ1ٙ/

ـــــــ

ٖٕ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ٌا أهلً ،صبلتكم صبلتكم (مٕ)ٗ11/

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

ٕٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

زكاتكم زكاتكم (مٕ)ٗ11/

ـــــــ

ٕ٘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

جٌرانكم جٌرانكم (مٕ)ٗ11/

ـــــــ

 ٕٙـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إخوانكم إخوانكم (مٕ)ٗ11/

ـــــــ

 ٕ7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مساكٌنكم مساكٌنكم (مٕ)ٗ11/

ـــــــ

 ٕ1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الحمد هلل ،شكرا شكرا شكرا ،الذي

ـــــــ

أهلك عدوّ نا (مٖ)1/

 ٕ9ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تبا تبا لبنً حرب بن أمٌّة (مٖ)9/

ـــــــ

ٖٓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شكرا شكرا (مٖ)ٔٗ/

ـــــــ

ٖٔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

سمعا سمعا لمن فهم عن هللا وذ ّكر به (مٖ)ٖٕ/

ـــــــ

ٕٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فاهللَ هللاَ عبادَ هللا (مٖ)٘ٙ/

ـــــــــ

ٖٓ

ٖٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فمهبل مهبل (مٖ)9٘/

ـــــــ

ٖٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هللا ـ
هللا َ
إنّ اإلكثار على األمٌر ـ َ

ــــــــ

فً القو خرق (مٖ)ٕٔٓ/

ٖ٘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النفٌر قب أن ٌنقطع السبٌ (مٖ)ٕٔٔ/
النفٌر
َ
َ

ـــــــ

 ٖٙـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

داركم (مٖ)ٖٔٔ/
داركم َ
َ

ـــــــ

 ٖ7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هللا ،إ ّنه الجد ال اللعب (مٖ)ٕٖٔ/
هللا َ
َ

ـــــــ

أما ورود النصوص كلها فً توكٌد االسم توكٌدا لفظٌا فً حالة النصب فله ما ٌبرّ ره وهو ارتباط
الخطب والوصاٌا الوثٌق بؤسلوبًّ اإلؼراء والتحذٌر الذٌن جاء علٌهما أكثر النصوص ،فقد ورد توكٌد
االسم توكٌدا لفظٌا فً حالة النصب فً تسعة وعشرٌن نصّةا مرتبطةا بؤسةلوبًّ اإلؼةراء والتحةذٌر مةن
أص سبعة وثبلثٌن نصّا ورد فٌها توكٌد االسم توكٌدا لفظٌّا فً حالة النصب ،وهذا ٌعنً ورود ثمانٌة
نصوص فقط على توكٌد االسم توكٌدا لفظٌّا فً حالة النصب ؼٌر مرتبطة بؤسلوبً اإلؼراء والتحذٌر.
وقد أكثر من اسةتعمالهما العةربُ ؛ أل ّنهمةا با ّتحادهمةا مةع أسةلوب التوكٌةد ٌثبتةان المعنةى فةً نفة
ك عنهةةا ،وٌنبّهانهةا لمةا ٌرٌةده المةتكلم عةةن طرٌةق ّ
حثةه علةى االلتةةزام
السةامع أو القةارئ ،وٌةزٌبلن ال ّشة ّ
بالشًء ،أو ّ
حثه علةى تج ّنبةه ،كمةا سةٌثبته الباحةث فةً المبحةث الثالةث مةن هةذا الفصة  .وألنّ الخطةب
كانت فً أؼلبها خطبا حربٌة ،فهً تحتاج إلى االقتصاد فً الكبلم ال اإلكثار منه ،لذلك كان ال بة ّد مةن
هذٌن األسلوبٌن.
اإلكثار من
ِ
َ
حةذرت شخصةا منهةا ،أو
وأسلوبا اإلؼراء والتحذٌر ٌؤتٌان بالمنصوب مفردا كقولنةا :السةٌّار  .إذا
معطوفا كقولنا :إٌّاك والنمٌمة فإ ّنها مدعا لل ّشرّ  .واألكثر واألشهر أن ٌؤتٌا بةه مكةررا كقولنةا :الدراسةة
الدراسة فإ ّنها طرٌق ال ّنجا  .لذلك كثر توكٌد االسم توكٌدا لفظٌا فً حالةة النصةب بشةك الفةت للنظةر
فً خطب العرب ووصاٌاهم.
ولتوكٌد االسم توكٌدا لفظٌا عد ٌد من المعانً الداللٌة اكتسبها من خبل السٌّاق الذي قٌ فٌه ،منهةا
قو الحسةن البصةريّ (ٓٔٔهةـ)ٌ " :ةا أهلةً :صةبل َتكم صةبل َتكم ،زكةا َتكم زكةا َتكم ،جٌةرا َنكم جٌةرا َنكم،

ٖٔ

إخوا َنكم إخوا َنكم ،مساكٌ َنكم مساكٌ َنكم ،لع ّ هللا ٌرحمكم ٔ".فقد ورد فً هةذا الة ّنصّ خمسةة أمثلةة علةى
توكٌد االسم توكٌدا لفظٌاّ ،
تمث األو بإعاد كلمة (صبلتكم) ،والثانً بإعاد كلمة (زكةاتكم) ،والثالةث
بإعاد كلمة (جٌرانكم) ،والرابع بإعاد كلمة (إخوانكم) والخام

بإعاد كلمة (مساكٌنكم).

وإعراب االسم األو من األمثلة السابقة مفعو به منصوب على اإلؼراء ،أمّةا الكلمةة الثانٌةة مةن
هذه األمثلة فإعرابها توكٌد لفظً للكلمة التً سبقتها .وقد خرج التوكٌد اللفظً هنا لمعنةى داللةًّ وهةو
اإلشعار بحسن الصبل وأهم ٌّتهةا وبحسةن والزكةا والجٌةران واإلخةوان والمسةاكٌن وأهمٌّةتهم لِ َمةا لِ َمةنْ
ٌلزمهم من الخٌر واألجر الكثٌر ،وتحرٌك همم المخاطبٌن ،فكان ال ب ّد من التوكٌد اللفظً لظهور هةذا
المعنى الداللًّ .
وقو عمرو بن العاص " :دونك ٌا أمٌر المإمنٌن الضبّ الضبّ  ،فاشخبْ
أوداجهٕ على أسباجهٖ،
َ
وال تر ّده إلى أه العراق ،فإ ّنه ال ٌصبر على النفاق ،فهم أه ؼدر وشقاق ٗ".فقد ّ
األمٌةر
حذر القاب ُ
َ
من أه العراق؛ أل ّنه ٌطلب منهم أشٌاء وهم ال ٌرٌدون تلبٌتهةا ،وهةذا مةن أمثةا العةرب ،فقةد ٞرٍذص
جٌؼٍخُ جٌّػً ذحٌّٟدّ فمحٌٛج " :أنىع ِٓ جٌٟد " ِ ٛ٘ٚػً ٍ ُْٟ٠خُ ٌّرٓ ضطٍرد ئٌ١رٗ ٖر١ثح٘ٚ ،ر٠ ٛرٍٚؽ
ئٌ ٝغ ،ٍٖ٘١ولهذا معنى داللًّ وهةو ّ
الزٌةاد فةً ال ّتحةذٌر وال ّتنبٌةه واالسةتٌقاظ ح ّتةى ال ٌصةٌبه مكةروه
منهم.
وٌ َع العباسٌون بالخبلفة " :الحمةد هلل شةكرا شةكرا شةكرا ،الةذي أهلةك
وقو داوود بن علً بعدما ُب ِ
عدوّ نا ،وأصار إلٌنا مٌراثنا من نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ٙ".فقد كرر كلمة (شكرا) ثبلث مرات

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٗ55/

ص أٚوجؼ جٌمط ً١وِح ِٓ ذحخ لطً ٔ ٚفغ :ؾٍ ْ
ٕ جٚ٤وجؼ ؾّغ ٚوؼ ذحٌطكٍ٠ه :ػٍق ف ٟجٌؼٕكٖٚ ،هر ْ
شٖٚ ،هد
جٌٍرُٓ ٚوً ِحتغ :وٌّ ْٚحي.
ٖ

جْ٤رحؼ ؾّغ ْرؿس (وفٍٚس) ْٚرؿس جٌمٌّ :ٙ١رِٕطُٗ.

ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٔٗٔ/

٘

جٔظٍِ :ؿّغ جِ٤ػحي ٔ ٕٙٓ/ـ ٔ.ٕٙ

ٙ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٖ.5/
ٕٖ

وذلك ابتهاجا بالنصر وتعبٌرا صادقا من قلبه لشكر هللا تعالى على نصره لهم على األموٌٌن " ،وهةذا
من التكرٌر ـ أي التوكٌد ـ الذي هو أبلػ من اإلٌجاز وأش ّد موقعا من االختصار".

ٔ

فٌر قب أن ٌنقطةع السّةبٌ ُ ،وٌنةز األمةرُ الجّ لٌة ُ ،وٌفةوت
فٌر ال ّن َ
وقو رج من أه حمص " :ال ّن َ
المطلةةبُ  ،و ٌَع ُسةةر المةةذهبُ  ،وٌبعةةد العمة ُ ،وٌقتةةرب األجة ُ ٕ".بعةةدما انقسةةم جةةٌشُ المسةةلمٌن ،فةةؤراد أن
ّ
ٌحثهم على المبادر إلى ال ّنفٌر بدال من أن ٌنقسم الجٌش على بعضةه ،فةالمعنى الة ّداللً الةذي خةرج لةه
التوكٌد هنا هو وجوب ال ّنفٌر.
وقو عبد الرحمن القرشًّ  " :مهبل مهبل رحمكةم هللا ،اسةتمعوا لهةذا الكتةاب ،وأطٌعةوا الةذي ٌقةرأ
ّ
الحث على ال ّتم ّه واالستماع لكتاب هللا ،فما كةان مةن ال ّنةا
علٌكم ٖ".فالمعنى الداللً للتوكٌد هنا هو
أن قالوا " :سمعنا وأطعنةا "ٗ وهةذا ٌُبةرهن المعنةى الة ّداللً للتوكٌةد وأه ّمٌّتةه فةً إٌصةا المعنةى لةذهن
السّامع.

ٔ جٌّػً جٌٓحتٍ ف ٟأوخ جٌىحضد ٚجٌٗحػٍ١ٞ ،حء جٌى ٓ٠ذٓ ج٤غ ،ٍ١ل ّىَ ٌٗ ٚػٍّك ػٍ :ٗ١أقّى جٌكٛفٚ ٟذى٠ ٞٚرّحٔرس،
وجٌ ٟٔٙس ٌٍِ ٍٛطرغ ٚجٌٍٕٗ ،جٌمحٍ٘ز ـ ِ ،ٍٛجٌطرؼس جٌػحٔ١س.ٔ9/ٖ .َٔ97ٖ ،
ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٖ.ٕٔٔ/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌّٓحذك َٔ.ٖٗٗ/

ٗ

جٌّٛىٌ جٌّٓحذك ٚجٌّٞٛغ جٌّٓحٌف.
ٖٖ

اللفظي للضمائر:
التوكيد
ّ
ضةمابر منفصةلة أم متصةلة ،أو
إنّ ضمابر الرفع المنفصلة ٌُإ ّكد بها جمٌعُ الضمابر سةواء أكانةت
َ
كانت ضمابر فً مح رفع أو نصب أو جر .وفً هذا ٌقو ابن مالك (ٕٙ7هـ) فً ألفٌته:
ومضمر الرفع الذي قد انفص

أ ّكد به ك ضمٌر ا ّتص

ٔ

فهةةو ٌبةةٌن أنّ ضةةمابر الرفةةع المنفصةةلة ٌ َُإ ّكةةد بهةةا ك ة الضةةمابر المتصةةلة علةةى اخةةتبلؾ أنواعهةةا
وأشةةكالها ومواقعهةةا اإلعرابٌةةة ،حتةةى الضةةمابر المتصةةلة المجةةرور والمنصةةوبة تإكةةد بضةةمابر الرفةةع
المنفصةلة " أال تةةرى أنّ المإكةةد فةةً (بةةك) ،وهةةو الكةاؾ متصة مجةةرور والتؤكٌةةد هةةو (أنةةت) منفصة
مرفوع ،وكذلك المإكد فً (به) وهو الهاء متص مجرور ،والتؤكٌد وهو (هو) منفص مرفوع "ٕ.
لكنْ لماذا ضةمٌر الرفةع المنفصة خاصة ة هةو الةذي ٌإكةد بةه دون ؼٌةره هةذا سةإا ٌجٌبنةا علٌةه
األعلم الش ْنتمْ ريّ (ٗ7ٙهـ) بقوله " :المضمر المنفص فً األص للمرفوع ،ألن أو أحواله االبتداء،
وعام االبتداء لٌ

بلفظه ،فإذا أضمر لم ٌكن بد من أن ٌكون ضمٌره منفصبل ،فإذا وصفنا المضةمر

المنصوب والمجرور ـ ووصفه ما هةو توكٌةدهما لةببل ٌةذهب الةوهم إلةى ؼٌرهمةا ،كمةا ٌإكةدان بةالنف
والعٌن لتحقٌق الشًء بعٌنه ـ احتجنا إلى ضمٌر منفصة  ،وال ٌنفصة إال ضةمٌرُ الرفةع فاسةتعملنا فةً
المجرور والمنصوب المرفوع ،فقلنا :رأٌتك أنت ،ومررت بك أنت ".

ٖ

وكذلك ألنّ تؤكٌد المجرور بالمجرور ؼٌر ممكةن ،لكةون المجةرور ال ضةمٌر لةه سةوى الم ّتصة ،
ووص المجرور الم ّتص بالمجرور الم ّتص ال ٌكون ،وأمّا تؤكٌد المنصوب بالمنصةوب فؽٌةر جةابز؛
أل ّنه منصرؾ إلى البةد  ،وإذا كةان بةدال اسةتحا أن ٌكةون تؤكٌةدا ،لمةا بٌنهمةا مةن المؽةاٌر  ،وذلةك إذا
ٔ ٍٖـ جذٓ ػم ً١ػٍ ٝأٌف١س جذٓ ِحٌه ،ذٙحء جٌى ٓ٠ػرىهللا ذرٓ ػم١رًِٚ ،ؼرٗ وطرحخ ِٕكرس جٌؿٍ١رً ذطكم١رك ٖرٍـ جذرٓ
ػمٌّ ،ً١كّى ِك ٟ١جٌى ٓ٠ػرى جٌكّ١ى ،وجٌ جٌطالتغ ،جٌمحٍ٘ز ـ ِ.ٔ75/ٖ .َٕٓٓٗ ،ٍٛ
ٛرً) ،أذر ٛػحٚرُ فهرٍ جٌرى ٓ٠ػٍر ٟجٌفمٙ١ر ّ ٟجإلْرفٕىٌ ّ
ٕ جٌّمطرّ ف ٟضٞٛر١ف ِرح جٌطررّ (ٖرٍـ جٌّف ّ
٘ٙ95( ٞرـ)،
ٌْرحٌس ووطررٌٛجٖ ،وٌجْررس ٚضكم١رركِ :ط١رغ هللا ذررٓ ػررٛج ٜجٌٓررٍّ ،ٟئٖررٍج ِ :كٓرٓ ذررٓ ْررحٌُ جٌؼّ١ررٍ ،ٞؾحِؼررس أَ
جٌمٍ ٜـ جٌٓؼٛو٠سٕ٘ٔٗٗ ،ـ.ٖٗٓ/ٔ .
ٖ جٌٕىص ف ٟضفٓ ٍ١وطحخ ْ١رٚ ٗ٠ٛضر ٓ١١جٌهف ٌّ ِٓ ٟفظٗ ٍٖٚـ أذ١حضٗ ٚغٍ٠رٗ ،أذ ٛجٌكؿحؼ ْٛ٠ف ذرٓ ْرٍّ١حْ ذرٓ
ػ ٝٓ١ج٤ػٍُ جٌٕٗطٍّ٘ٗ7ٙ( ّٞـ) ،وٌجْس ٚضكم١ك١ٌٖ :ى ذٍكر١د٠ ،رغ فَٚ ٟجٌز جٚ٤لح ٚجٌٗإ ْٚجإلْرالِ١س ـ
جٌّغٍخٕ٘ٔٗٓ ،ـ ـ  ٕ5٘/ٕ.َٔ999ـ .ٕ5ٙ
ٖٗ

قلةةت :رأٌتنةةً إٌةةاي ،ورأٌتنةةا إٌانةةا ،وهةةذا ألنّ المطابقةةة بةةٌن البةةد والمبةةد منةةه أكثةةر منهةةا بةةٌن التؤكٌةةد
والمإ ّكد.

ٔ

ؾ
وٌإ ّكد بضمٌر الرفع المنفص لقوّ ته وأصةالته ،إذ المرفةوع قبة المنصةوب والمجةرورَ ،ف ُتصِ ةرِّ َ
ؼٌر م ّتص ٍ .
فٌه أكثر .وأل ّنه ال ٌجوز تكرٌر الضمٌر الم ّتص ببل عماد ،لببل ٌصٌر المتص ُ َ

ٕ

وقد نصّ بعضهم عند توكٌد الضمٌر الم ّتص على إعاد الكلمة التً ا ّتص بها ذلك الضمٌر ،فابن
هشام (ٔ7ٙهـ) ٌقو  " :وإذا أعٌد الم ّتص فمع عامله " ٖ.أي إذا أعٌةد الضةمٌر المتصة فمةع عاملةه
الذي ا ّتص معه .وٌقو أٌضا فً موضع آخر " :إن كان ضمٌرا م ّتصبل وُ ص بما وُ ص به المإكةد،
نحو عجبةت منةك منةك " ٗ.لكةنّ هةذا الكةبلم قةد ٌُحةدث لبسةا عنةد السةامع أو القةارئ ،أل ّنةه قةد ٌُعْ تقة ُد أنّ
المتكلم أو الكاتب ٌرٌد توكٌد شبه الجملة ال الضمٌر وحده.
أمّا ضمابر النصةب المنفصةلة إذا أ ُ ِّكةد بهةا ضةمٌرا متصةبل منصةوبا فةإنّ إعرابهةا فٌةه خةبلؾ بةٌن
النحا  ،فمنهم من ٌجعلها توكٌدا ومنهم من ٌجعلها بدال .فقد جةاء فةً (المسةاعد) " :وٌُجْ َعة ُ المنصةوب
رأٌتك إٌّاك ،توكٌدا ال بدال ،وفاقا للكوفٌٌن؛ لٌجري المتناسبان مجرى واحد ،وذلةك
المنفص فً نحو:
َ
فعلت َ
َ
أنت ،وأنت تؤكٌ ٌد إجماعا ،فلٌكن إٌّاك توكٌدا ،فقو الكوفٌٌن أص ّح من قةو
رأٌتك إٌّاك ،مث
أنّ
َ
البصرٌٌن".

ٔ

٘

جٔظٍ :جٌّمطرّ ٔ ٖٗٓ /ـ ٖٔٗ.

ٕ جٔظررٍٖ :ررٍـ جٌٍٞرر ٟػٍرر ٝجٌىحف١ررس ،جٌٍٞرر ٟجْ٤ررطٍجذحي ّ
 ،ٞضٛررك١ف ٚضؼٍ١رركْٛ٠ :ررف قٓررٓ ػّررٍِٕٗ ،ررٌٛجش
ؾحِؼس لحٌ  ،ّٔٛ٠ذٕغحَ ٞـ ٌ١ر١ح ،جٌطرؼس جٌػحٔ١س.ٖٙ٘/ٕ .َٔ99ٙ ،
ٖ جٌؿحِغ جٌٛغ ٍ١ف ٟجٌٕك ،ٛأذِ ٛكّى ؾّحي جٌى ٓ٠ذٓ ٘ٗحَ جٛٔ٤حٌ ّ
٘7ٙٔ( ٞـ) ،ضكم١رك ٚضؼٍ١رك :أقّرى ِكّرٛو
جٌِ ،ً١ٍِٙىطرس جٌهحٔؿ ،ٟجٌمحٍ٘ز ـ ِ٘ٔٗٓٓ ،ٍٛـ ـ ٓ.ٔ55٘ .َٔ95
ٗ

أٞٚف جٌّٓحٌه ٖ.ٖٖ5/

٘ جٌّٓحػى ػٍ ٝضٓ ً١ٙجٌفٛجترى ،ذٙرحء جٌرى ٓ٠ذرٓ ػم١رً ،ضكم١رك ٚضؼٍ١ركِ :كّرى وحِرً ذٍورحش ،وجٌ جٌفىرٍ ،وِٗرك ـ
ْ٠ٌٛح ،جٌطرؼس جٕ٘ٔٗٓ ،ٌٝٚ٤ـ ـ ٕ.ٗٓٓ/ٕ.َٔ95
ٖ٘

وجاء فً حاشٌة الصبان قو ابن مالك " :وقةولهمٔ عنةدي أصةحّ؛ ألنّ نسةبة المنصةوب المنفصة
فعلت َ
َ
أنت ،والمرفوع
من المنصوب الم ّتص كنسبة المرفوع المنفص من المرفوع الم ّتص فً نحو،
تؤكٌد بإجماع ".

ٕ

والواضح من هذا الكبلم أنّ ابن مالك ٌنحو نحو الكوفٌٌن فً اعتباره (إٌّاك) توكٌدا ال بةدال خبلفةا
َ
الضةمٌر الم ّتصة َ بمنفصة
أتبعةت
للبصرٌٌن .وهذا ما بٌّنه أبو حٌّان األندلسةًّ (٘ٗ7هةـ) بقولةه " :إذا
َ
قمت َ
َ
وأكرمتك إٌّاك ،جاز فً (أنت) أن ٌكون توكٌدا ،وأن ٌكةون بةدال،
أنت،
مثله فً اإلعراب ،نحو:
َ
وأمّا (إٌّةاك) فمةذهب البصةرٌٌن أ ّنةه بةد مةن الضةمٌر الم ّتصة  ،ومةذهب الكةوفٌٌن أ ّنةه توكٌةد ال بةد ،
واختاره ابن مالك ".

ٖ

وقد ورد توكٌد الضمابر توكٌدا لفظٌّا فً سبعة وعشرٌن نصا فً خطب العرب ووصةاٌاهم ،وقةد
ْ
انقسمت هذه النصوصُ إلى ثبلثة أقسامٌ ،وضّحها الجدو ا تً:

اللفظي للضمائر
التوكيد
ّ
توكيد الضمير المتصل بالمنفصل توكيد الضمير المستتر بالمنفصل

توكيد الضمير المنفصل
بالمنفصل

النسبة

العدد

ٗ% ٗٓ.7

ٔٔ

العدد

النسبة

العدد

النسبة

٘ٔ

٘٘% ٘٘.

ٔ

ٖٓ.7

و من خبل استنطاقنا للجدو السابق نجد أنّ توكٌد الضمٌر المسةتتر بالضةمٌر المنفصة قةد شة ّك
مساحة واسعة فً بنٌة التوكٌد بالضمٌر ،فقد جاء فً خمسةة عشةر نصّةا ،أمّةا توكٌةد الضةمٌر الم ّتصة
ْ
وردت فةً خطةب العةرب ووصةاٌاهم،
بالضمٌر المنفص فقد جاء ثانٌا من حٌث عدد النصوص التةً
حٌث ورد فً أحد عشر نصا ،أما القسم الثالةث فهةو توكٌةد الضةمٌر المنفصة بالضةمٌر المنفصة فلةم
ٌرد علٌه فً خطب العرب ووصاٌاهم سوى نص واحد.

ٔ

أ ٞلٛي جٌىٛف ٓ١١ف ٟئػٍجخ  ٍ١ّٞجٌٕٛد جٌّٕف ًٛجٌّإ ّوى ٌٍ ٍ١ّٟجٌّط ًٛف ٟأّٔٗ ضٛو١ى الذىي.

ٕ

قحٖ١س جٌ ّ
ٛرّحْ ٖ.ٕٖٔ/

ٖ

جٌضٗح

جٌٍ ّٟخ ٗ.ٔ9ٙٓ/
ٖٙ

والنصوص التً ورد فٌها توكٌد الضمابر توكٌدا لفظٌّا فً خطب العةرب ووصةاٌاهم نوردهةا فةً
الجدو ا تً:

اللفظي للضمائر
التوكيد
ّ
توكيد الضمير المتصل بالمنفصل

الصفحة

الرقم
ٔ

أال فلٌُبل ُػ الشاهد الؽابب أ ّنا نحن إن تواقفنا ؼدا إ ّنه لفنٌت العرب.

مٖٔ٘1/

ٕ

فقد جاإوكم ب جبتموهم أنتم فً دارهم وحٌّزهم.

مٕ7ٕ/

ٖ

كنت َ
ولقد َ
أنت وأبوك فً العٌر والنفٌر.

مٕٔٗ7/

ٗ

برزت إلٌه َ
َ
أنت وأبوك ما بارزوكم.
فلو

مٕٖٔٙ/

٘

فرأى وهللا أ ّنه هو وأصحابه قلٌ فً كثٌر.

مٕٔٙ1/

ٙ

إ ّنا نحن دونكم فٌما بٌنكم وبٌن العرب

مٕٖٓٙ/

7

اللهم إ ّنك َ
أنت الشاه ُد علًّ وعلٌهم.

مٕٖ77/

1

إذا قلتما أنتما هذا  . . .فمن ٌرأ

المسلمٌن .

مٕٖٗ1/

9

سرت ِب َنا َ
َ
أنت وجمٌع خلقك . . .
إ ّنك وهللا لو

مٕٗٗ٘/

ٓٔ

ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [القصص.]٨٥ :

مٕٗ٘1/

ٔٔ

إنه هو السمٌع العلٌم.

مٖ1ٗ/

توكيد الضمير المستتر بالضمير المنفصل

الصفحة

ٔ

ثم خرج بهم هو وإخو له ثبلثة هو رابعهم

مٔٗٓ1/

ٕ

فسار إلٌه الحر حتى وقؾ هو وخٌله مقابله فً حرّ الظهٌر .

مٕٗٙ/

ٖ

َمنْ َول ًَِ علٌكم هو وأبوه سبع سنٌن.

مٕٙ٘/

ٗ

رُؾ هو وأبوه وج ّده بمصاهرتهم.
وإ ّنما َش َ

مٕٕٖٔ/

٘

فتٌاي فً القملة والنملة ،إنّ فٌها حكمٌن ال تعلمها َ
أنت وال أصحابك.
و أمّا
َ

مٕٕٔ٘/

ٙ

راز هو وأخوه وابنه.
فلعمري لقد دعا إلى ِ
الب ِ

مٕٖٔٙ/

الرقم

7

تقاتلون مع رج ال تدرون لعله لٌ

على رأٌكم،

إ ّنما كان أم ِ ٌقاتلكم هو وأبوه.
ٖ7

مٕٔٙ9/

اللهم العنْ أنت ومبلبكتك وأنبٌاإك وجمٌ ُع خلقك الباؼً

1

مٕٖ٘7/

منهما على صاحبه.
9

أمٌر المإمنٌن أن تهدم م ّنً ركنا أنت بنٌ َته.
هللا ٌا َ
َن َش ْد ُت َك َ

مٕٖ9ٖ/

ٓٔ

أمٌر المإمنٌن أن تضع م ّنً خسٌسة أنت رفع َتها.
هللا ٌا َ
َن َش ْد ُت َك َ

مٕٖ9ٖ/

ٔٔ

قاال :فتوله أنت فقد رضٌناك.

مٕٖٗ1/

ٕٔ

ث ّم ٌموت هو ،فبل ٌَ ِج ُد َمنْ ٌدفنه ،وال ٌُصلً علٌه.

مٕٕٗ٘/

ٖٔ

كتاب هللاِ.
ت ب َمنْ ٌقٌم فٌنا وفٌكم
فإنْ نظهرْ نحنُ وأنت ْم نؤ ِ
َ

مٕٗٙ1/

ٗٔٔ٘+

تخرج َ
أنت ،أو أخر َج أنا.
إمّا أن
َ

مٖ1٘/

الرقم

توكيد الضمير المنفصل بالضمير المنفصل

الصفحة

وإٌّاكم إٌّاكم أنْ ترضوا بالدنٌّة.

مٕٖٔٙ/

ٔ

ُ
السٌاق ،ومن
ولقد خرج توكٌد الضمٌر توكٌدا لفظٌا إلى عدد من المعانً الداللٌة التً وضّحها لنا
ذلك قو ق١حْ ذٓ ر١حْ ٌؼطٍ ّ٠ذٓ ػٍلٛخ ػٕىِح جلطٍـ أْ ضٓر ٍ١جٌؿ١رٔ ٔٛكر ٛقٍرٛجْ ـ ٘ٚر ٟذٍرىز
ةرت بنةةا أنة َ
ذفررحٌِ ـ أ ٚضٓرر ٍ١ئٌرر ٝػرر ٓ١جٌطّررٍ " :إ ّنةةك وهللا لةةو سة َ
ةت وجمٌةةعُ أصةةحابك نحةةو أحةةد هةةذٌن
َ
(ت)
الوجهٌن ،ما اطمؤننتم به حتى ٌلحق بكم خٌو ُ أه المصر ٔ".فقد أ ّكد ضمٌر المخاطب الم ّتص
بضمٌر المخاطب المنفص (أنت) ،والمعنى الداللً الذي خرج له هذا التوكٌد هو تؤكٌد الفاعلٌة ،أل ّنةه
ٌقصده هو أوال بالكبلم ثم ٌقصد جمٌع أصحابه .فلو قا ( :لو سرت بنا وجمٌع أصحابك) لما تؤ ّكةد أ ّنةه
ت ِب َنا َ
(لو سِ رْ َ
هو سابر مع أصحابه ،أمّا حٌنما قا ْ :
أصحاب َك) فقد أ ّكةد علةى أ ّنةه هةو الةذي
أنت وجمٌعُ
ِ
سٌسٌر.
ةب أ ّنةا نحةنُ إن تواقفنةا ؼةدا إ ّنةه لفنٌةت العةةربُ ،
وقةو األشةعث بةن قةٌ  " :أال فلٌبلةػ الشةاه ُد الؽابة َ
ُ
الحرمات ،أما وهللا ما أقو هةذه المقالةة جزعةا مةن الحةرب ،ولك ّنةً رجة ٌ مسةنّ أخةاؾ علةى
ضٌّعت
و ُ
النساء والذراري ؼدا إذا فنٌنا ٕ".فقد أ ّكد الضمٌر الم ّتص (نا) بالضمٌر المنفص (نحن) للتؤكٌةد علةى
أ ّنهةم هةم إذا تواقفةوا ولةةٌ

ؼٌةرهم ،وح ّتةى ال ٌظةةنّ السةامع أنّ هنةاك أحةدا ؼٌةةرهم تواقةؾ معهةم ،وقةةد

استخد َم فً هذه الجملة العدٌةد مةن المإكةدات ،فلةو قةا ( :نحةن إن تواقفنةا ؼةدا فنٌةت العةرب) فةإنّ هةذه
ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٗٗ٘/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٔ.ٖ٘5/
ٖ5

الجملة ال تعطً المعنى نفسه فً قولةه( :أ ّنةا نحةن إن تواقفنةا ؼةدا إ ّنةه لفنٌةت العةرب) ،ألنّ فةً الجملةة
الثانٌة تؤكٌدا وتثبٌتا للمعنى فً نف

السامع ؼٌر موجود فً الجملة األولى ،فقد أ ّكد فةً الجملةة الثانٌةة

بحرؾ التوكٌد (إنّ ) ،ثم بإعاد ضمٌر المتكلمٌن (نحن) الذي أعطى الكبلم مزٌدا من التؤكٌد ،ثم بإعاد
حرؾ التوكٌد (إنّ ) بقوله ( :إ ّنا نحن . . .إ ّنه) ،ثم باإلتٌان بالبلم المزحلقة التً تفٌةد التوكٌةد فةً جملةة
(لفنٌت العرب) ،فضبل عن استخدام الجملة االسمٌّة (إ ّنا نحن  ) . . .التً تفٌد ثبوت المعنى فً النف
ورسوخه.
ت َ
ومث هذا قو ٚؼٛؼس ذٓ ٛٚقحْ ٌّؼح٠ٚس ذٓ أذْ ٟف١حْ " :ولقةد كنة َ
أنةت وأبةوك فةً العٌةر
أجلب على رسو هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ،وإ ّنما أنت طلٌق بن طلٌق ،أطلقكما رسو
وال ّنفٌر ممن
َ
َ
(ت) بالضةمٌر
هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ،فؤ ّنى تصلح الخبلفةة لطلٌةق ٔ".فقةد أ ّكةد الضةمٌر الم ّتصة
َ
(أنت) ،لتؤكٌد المعنى فً ذهن معاوٌة وترسٌخه وإقراره بؤ ّنه كان هو وأبةوه فةً عٌةر ونفٌةر
المنفص
قرٌش أٌا م ؼزو بةدر ،وقةد جةاء التوكٌةد هنةا ـ باإلضةافة إلةى مةا ذكةره الباحةث سةابقا ـ لتنبٌةه وتةذكٌر
معاوٌة بؤشٌا َء قد نسٌها أو تناساها مع الزمن.
أمّا قو معاوٌة بن أبً سفٌان " :الله ّم إ ّنك أنت ال ّشاهد علًّ وعلٌهم ،إ ّنً لم آمةرهم بظلةم خلقةك،
وال ترك حقك ٕ".فقد جاء هةذا الكةبلم علةى أسةلوب القةرآن الكةرٌم ،وذلةك حةٌن قةا هللا ـ ّ
عةز وجة ّ ـ
لموسى علٌه السبلم :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [ طه " .]ٙ1 :فتوكٌةد الضةمٌر هنةا نفةى
الخوؾ من قلب موسى ،وأثبت فً نفسه الؽلبة والقهر ،ولو قا  :ال تخؾ إ ّنك األعلى ،أو أنت األعلى،
لم ٌكن فً التؤكٌد لنفً الخوؾ من قلب موسى كما له من القو فً تقرٌةر الؽلبةة ونفةً الخةوؾ بقولةه:
(إ ّنك أنت األعلى )".

ٖ

هذا التوكٌد ألنّ هللا تعالى ٌخاطب إنسانا ـ وهو موسى علٌه السبلم ـ فكان ٌجب التوكٌد فً الكبلم
إلثبات المعنى وإقراره ،أمّا كبلم معاوٌة بن أبةً سةفٌان ( :اللهةم إ ّنةك أنةت ال ّشةاهد علةًّ وعلةٌهم ) فةبل
ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٔٗ7/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٖ77/

ٖ جٌفٛجتررى جٌّٗررٛق ئٌرر ٝػٍرر َٛجٌمررٍآْ ٚػٍررُ جٌر١ررحْٖ ،ررّّ جٌررى ٓ٠أذرر ٛػرررى هللا ِكّررى جٌّؼررٍ ٚذررحذٓ لر ُّ١جٌؿّ٠َٛررس
جٌكٕرٍ ّ٘7٘ٔ( ٟـ) ،ػٕ ٝذطٛك١كِٗ :كّى ذىٌ جٌى ٓ٠جٌٕؼٓحِٔ ،ٟطرؼس جٌّٓؼحوز ،ٍِٛ ،جٌطرؼس جٖٕ٘ٔ7 ،ٌٝٚ٤ـ،
ٕ٘ٗٓ.
ٖ9

ٌحتاج إلى توكٌد وإثبات أنّ هللا شاه ٌد علٌه وعلةٌهم؛ ألنّ ذلةك المعنةى قةد رسةخ فةً نفةو

النةا

دون

توكٌد.
وفً ذلك ٌقو ابةن القةٌم الجوزٌّةة (ٔ٘7هةـ) " :ومةا ٌخةتصّ بةاهلل تعةالى ال ٌفتقةر إلةى تقرٌةر وال
إثبات ،أل ّنه إذا قٌ عنه :إ ّنه على ك شًء قدٌر ،لم ٌحتج فً ذلك إلى توكٌةد ح ّتةى ٌتحقةق وٌتبةٌّن أ ّنةه
ؾ أ ّنةه علةى كة ّ شةًء قةدٌر وأنّ قدرتةه جارٌةة علةى كة ّ مخلةوق،
ُةر َ
على ك ّ شًء قدٌر ،بة ُعلِة َم وع ِ
فصار هذا من األمر المعروؾ الذي ال ٌعترٌه شكٌ ،وال ٌعترضه رٌبٌ  ،وما هةذا سةبٌله فةً الوضةو
والبٌان فبل حاجة فٌه إلى التوكٌد ،إذ كةان التوكٌةد مةن شةؤنه التقرٌةر للمعنةى المةراد إثباتةه فةً الةنف ،
وكون هللا سبحانه وتعالى على ك ّ شًء قدٌر ثابت فً النفو

فلم ٌحتج إلى تقرٌر وإثبات".

ٔ

وقو معاذ بن جوٌن " :إذا قلتما أنتما هةذا ،وأنتمةا سةٌدا المسةلمٌن ،وذوا أنسةابهم ،فةً صةبلحكما
ودٌنكمةةا وقةةدركما ،فمةةن ٌةةرأ

ضةةمٌر المنفص ة
المسةةلمٌن  ٕ".فقةةد أ ّكةةد الضةةمٌر المتص ة (تمةةا) بال ّ

(أنتما) ،وقد خرج هذا التوكٌد لمعنى داللً هو تثبٌت وترسٌخ نسبة القو إلى قابله .ومثله قولهم" :أمّا
بعد فقد أتاكم هللا بعدوّ كم الذي دأبتم فً المسٌر إلٌةه آنةاء اللٌة والنهةار ،ترٌةدون فٌمةا تظهةرون التوبةة
النصةةو َ  ،ولقةةاء هللا معةةذرٌن ،فقةةد جةةاإوكم بةة جبتمةةوهم أنةةتم فةةً دارهةةم وحٌّةةزهم ،فةةإذا لقٌتمةةوهم
فاصدقوهم ،واصةبروا إنّ هللا مةع الصةابرٌن " ٖ.فقةد أ ّكةد الضةمٌر الم ّتصة الةواو بالضّةمٌر المنفصة
(أنتم) ،ومعناه أ ّنه أ ّكد نسبة المجًء إلٌهم؛ حتةى ٌُح ّفةزهم فةً سةاحة المعركةة وٌبةث فةً نفوسةهم رو
الشجاعة.
ت بمةن ٌقةٌم فٌنةا
وقو أبً حمز الشاري " :تعالوا نحن وأنةتم نقةاتلهم ،فةإن نظهةر نحةن وأنةتم نةؤ ِ
الضةمٌر
وفٌكم كتاب هللا وس ّنة نبٌّه محمد ـ صلى هللا علٌه وسلّم ـ" ٗ.فقةد أكسةب فٌةه الضّةمٌرُ (نحةن)
َ
المستتر فً الفع (نظهر) أكسبه وضوحا وبٌانا وتقرٌةرا فةً الةنف  .فإ ّنةه لةو قةا ( :فةإن نظهةر معكةم
ت بمن ٌقٌم فٌنا  ) . . .لم ٌكن ذلك الوضو والبٌان واإلقرار فً النف
نؤ ِ
نحن وأنتم نؤتِ.)....
ٔ

جٌفٛجتى جٌّٗٛق ٕ٘٘ٓ ـ .ٕٓٙ

ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖٗ5/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.7ٕ/

ٗ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٗٙ5/
ٓٗ

نفسه فً قوله( :فةإن نظهةر

ومثله قو األحنؾ بن قٌ

التمٌمًّ (ٙ7هـ) " :الله ّم العنْ أنت ومبلبكتك وأنبٌاإك وجمٌةع خلقةك

الباؼً منهما * على صاحبه ،والفبة الباؼٌة على المبؽً علٌها ،الله ّم العنهم لعنا كبٌرا ،أمّنوا ،رحمكم
هللا ٔ".وقةةةد ورد مثةةة هةةةذا األسةةةلوب فةةةً القةةةرآن الكةةةرٌم فةةةً قولةةةه تعةةةالى عنةةةدما خاطةةةب آدم علٌةةةه
ال ّسةةبلم:ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [البقةةر  .]ٖ٘ :فقةةد أكسةةب توكٌةةد الضةةمٌر المنفص ة
للضمٌر المستتر ـ كما ب ٌّ ّنا ـ الوضو والجبلء والبٌان واإلقرار.
وقو طارق بن زٌاد " :وإٌّاكم إٌّاكم أنْ ترضوا بال ّدنٌّة ،وال تعطوا بؤٌةدٌكم ،وارؼبةوا فٌمةا عُجّ ة
لكم من الكرامة والراحة ٕ." .هذا هو المثا الوحٌد الذي ورد على توكٌد الضمٌر المنفص بالضمٌر
المنفص فً الخطب والوصاٌا األلؾ والسّتٌن التً احتواها كتةاب جمهةر خطةب العةرب ووصةاٌاهم.
والمعنى الداللً الذي خرج لةه هةذا التوكٌةد هةو المبالؽةة فةً تحةذٌر المخةاطبٌن بالرّ ضةا بالحٌةا الةدنٌا
وعدم المجازفة بؤرواحهم فً سبٌ هللا ،وهذا المعنةى لةٌ

ؼرٌبةا للتوكٌةد اللفظةً؛ أل ّنةه " ٌُةإتى بمثة

هذه األقوا فً معرض المبالؽة ،وهو من أسرار علم البٌان".

ٖ

* ٠ؼٛو جٌ ٍ١ّٟفِّٕٙ( ٟح) ػٍ ٝػٍ ٟذٓ أذ٠ ٟحٌد ـ و ٍَّ هللا ٚؾ ٗٙـ ِٚؼح٠ٚس ذٓ أذْ ٟف١حْ.
ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖ٘7/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٖٔٙ/

ٖ

جٌّػً جٌّٓحتٍ ٕ.ٔ57/
ٔٗ

التوكيد اللفظي ألسماء األفعال:
ومن األسماء التً تإ ّكد توكٌدا لفظٌّا (اسم الفع ) الةذي عرّ فةه بعضةهم بؤ ّنةه " اسةم ٌةد ّ علةى فعة
معٌّن ،وٌتضمّن معناه ،وزمنه ،وعمله ،من ؼٌر أن ٌقب عبلماته ٔ".وهو ال ٌسةمّى اسةما فقةط أل ّنةه ال
ٌد ّ على معنى فً نفسه ؼٌر مقترن بزمن ،كما ال ٌسمى فعبل فقط أل ّنه ٌقب عبلمات الفع  ،وال ّ
ٌتؤثر
بالعوام .

ٕ

وعبار (ٌد ّ على فع معٌّن) تعنً أنّ اسم الفع الواحد ٌد ّ على فع واحد ،فإذا سؤ ساب ٌ على
(حذار) فإنّ الجواب سٌكون إ ّنه ٌد على فع األمر(احذرْ ) .وإذا سؤ ساب ٌ علةى
ماذا ٌد ّ اسم الفع
ِ
ماذا ٌد ّ اسم الفع (هٌهات) فإنّ الجواب سٌكون إ ّنه ٌد ّ على الفع الماضً ( َبعُدَ ) .وهكذا.
وأسماء األفعا تنقسم إلى ثبلثة أقسامٖ:
ْ
اصمت ،وآمٌن بمعنى استجبْ  ،وحًّ بمعنى أقب  ،وهٌّا بمعنى
األو  :اسم فع أمر ،ومنه :صه بمعنى
أسرعْ  ،وهل ّم بمعنى اقتربْ .
َ
افترق ،وهٌهات بمعنى َبعُدَ .
الثانً :اسم فع ماض ،ومنه :ش ّتان بمعنى
الثالث :اسم فع مضارع ،ومنه :أؾّ بمعنى أتضجّ رُ ،آه بمعنى أتوجّ عُ .
وٌ َُع ّد توكٌد أسماء األفعا توكٌدا لفظٌا من التؤكٌد المستق  " .والتؤكٌد المستق  :مةا ٌجةوز االبتةداء
به مع الوقةؾ علٌةه .وؼٌةر المسةتق  :مةا ال ٌجةوز فٌةه ذلةك ،كالضّةمٌر الم ّتصة وكة ّ حةرؾ ،إال التةً

ٔ جٌٕك ٛجٌرٛجفِ ٟرغ ٌذطرٗ ذحْ٤رحٌ١د جٌٍف١ؼرس ٚجٌك١رحز جٌٍغّ٠ٛرس جٌّطؿر ّىوز ،ػرّرحِ قٓرٓ ،وجٌ جٌّؼرحٌ  ،جٌمرحٍ٘ز ـ
ِ ،ٍٛجٌطرؼس جٌػحٌػسٔٗٔ/ٗ .َٔ97ٗ ،ـٕٗٔ.
ٕ جٌططر١ررك جٌٕكرر ،ٞٛػرررىٖ جٌ ٍّجؾكرر ،ٟوجٌ جٌّؼٍفررس جٌؿحِؼّ١ررس ،جإلْررىٕىٌّ٠س ـ ِٛررٍ ،جٌطرؼررس جٌػحٔ١ررسٕ٘ٔٗٓ ،ررـ ـ
َٕٓٓٓ.ٙٓ٘ .
ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك ٘ٓ ٙـ ٕ.ٙ
ٕٗ

تإ ّدي معنى الجملة وتحذؾ معها الجملة فةً الؽالةب ،وهةً :ال ،نعةم ،بلةى ،فةإنّ جمٌعهةا ٌصة ّح الوقةؾ
علٌها مع االبتداء بها".

ٔ

وقد ورد توكٌد اسم الفع توكٌدا لفظٌا فً خطب العرب ووصاٌاهم فً ثبلثة عشر نصّا ،انقسمت إلةى
قسمٌن ٌبٌّنها الجدو ا تً:

اللفظي ألسماء األفعال
التوكيد
ّ
عدد النصوص التً
اسم الفع

ورد فٌها توكٌد اسم الفع

النسبة المبوٌة

اسم الفع الماضً

7

ٗ%ٖ٘.1

اسم الفع المضارع

صفر

ٓ%

اسم الفع األمر

ٙ

٘ٔ%ٗٙ.

المجموع

ٖٔ

%99.99

أمّا القسم األوّ فهو توكٌد اسم الفعة الماضةً توكٌةدا لفظٌّةا ،وقةد جةاء فةً سةبعة نصةوص ،وأمّةا
القسم الثانً فهو توكٌد اسم الفع األمر توكٌدا لفظٌّا ،وقد جاء فً س ّتة نصوص ،ولم ٌرد أي نصّ فً
خطب العرب ووصاٌاهم على توكٌد اسم الفع المضارع توكٌدا لفظٌّا.

ٔ

ٍٖـ جٌٍ ٟٞػٍ ٝجٌىحف١س ٕ.ٖٙٗ/
ٖٗ

أمّا نصوصُ اسم الفع الماضً المإ ّكد توكٌدا لفظٌّا فنوردها فً الجدو ا تً:

اللفظي السم الفعل الماضي
التوكيد
ّ
النص

الصفحة

الرقم
ٔ

فهٌهات هٌهات ،ذهب وهللا قٌا ُ أم  ،وجاء ؼد.

مٖٔ71/

ٕ

فهٌهات هٌهات ،طالما قلبتم له األمور حتى أعبله هللا علٌكم.

مٕٖٔ/

ٖ

هٌهات هٌهات ،هو أعلم بفرض هللا ،وسنة رسوله.

مٕٔٓ1/

ٗ

الذبب وقد أك ألٌتها.
هٌهات هٌهات ،ال وهللا ما تؤمن النعجة
َ

مٕٔٙٙ/

٘

فض َح الصب ُح فحمة الدجى،
هٌهات هٌهات ٌا معاوٌة! َ

مٕٕ٘٘/

ْ
ُج.
وبهرت الشم ُ
َ
أنوار ال ُسر ِ
ت هٌهات هٌهات!
ٌا دنٌا ؼرِّي ؼٌ ِْري ،ألًِ تعرضتِ ،أ ْم إلًّ تشوّ ق ِ

ٙ

مٕٖ7ٗ/

قد باٌنتكِ ثبلثا ال رجعة فٌها.
ت الدنٌا بجالٌها،
هٌهات هٌهات! ذهب ِ

7

مٕٗ1٘/

ت األعما قبلبدَ فً أعناق بنً آدم.
وبقٌ ِ

اللفظي السم الفعل األمر
التوكيد
ّ
النص

الصفحة

الرقم
ٔ

أٌّها النا  :صه صه ،إنّ لً علٌكم حق األمومة.

مٖٔٓٙ/

ٕ

نذار.
نذار لكم من عذاب هللا ِ
ٌا أه الكوفةِ ،

مٕ٘ٗ/

ٖ

حذار من سوء النٌّة.
فحذار
ِ
ِ

مٕٔٓٙ/

ٗ

قا معاوٌة :وما تقو فً بنً الحارث بن كعب قا  :فرّ اجو اللكاك،

مٕٖ19/

وفرسان العِراك ،ولِزاز الضّكاك ،تراكِ تراكِ .
٘

هللا.
نادى المهلبُ النا َ  :إلًّ إلًّ عبادَ ِ

مٕٗٗ9/

ٙ

نذار قب حلو داهٌ ٍة خبوطٍ بالٌد ،لبوطٍ بالرج
فنذار لكم ِ
ِ

مٖ9٘/

ٗٗ

ومن تلك النصوص السابقة قو ُ علًّ بن أبً طالب ـ كرّ م هللا وجهه ـ ٌ " :ةا دنٌةا ُؼةرِّ ي َؼٌْة ِري،
ت هٌهات هٌهات! قد باٌن ُتكِ ثبلثا ال رجعة فٌها ،فعمرُ كِ قصٌرٌ َ ،
وخ َطرُ كِ
ألًِ َت َعرَّ ضْ تِ ،أم إلًّ تشوّ ق ِ
ٕ
الزاد ،وبعد السّفر ،ووحشة ّ
َحق ٌْرٌ  ،آه من قلّة ّ
الطرٌق!".

ٔ

فقد أ ّكد هنا هٌهات األولى ـ وهً اسم فع ماض بمعنى ( َبعُةدَ ) ـ بةـ(هٌهات) الثانٌةة .وهةذا ضةربٌ
من المبالؽة فً إظهار البعد ،بعد سٌّدنا علًّ بن أبً طالب ـ كرّ م هللا وجهه ـ عن ؼرور الدنٌا.
وهذا المعنةى الةداللً لتوكٌةد اسةم الفعة الماضةً (هٌهةات) توكٌةدا لفظٌّةا لةٌ

ؼرٌبةا؛ ألنّ " اسةم

الفع أقوى من الفع الذي بمعناه أداء المعنى ،وأقدر على إبرازه كامبل مع المبالؽة فٌه ،فالفع ( َبعُةدَ )
ـ مثبل ـ ٌفٌد مجرّ د البعد ،ولكنّ اسم الفع الذي بمعناه وهو (هٌهات) ٌفٌد البعةد البعٌةد ،أو ال ّشةدٌد ،ألنّ
معناه ال ّدقٌق هوَ :ب ُعدَ ج ّدا ٖ".فكٌؾ بنا إذا أ ّكدنا اسم الفع باسم فع آخر ! عندها سٌكون ذلةك ضةربا
من المبالؽة فً معناه وهو إظهار البعد فً اسم الفع هٌهات.
ومثله قو الحسن بن علً " :إنّ ربّ علًّ كان أعلم بعلًّ حٌن قبضه إلٌه ،ولقد اختصّه بفض لم
تعت ّدوا مثله ،ولم تجدوا مث سةابقته ،فهٌهةات هٌهةات ،طالمةا قلّبةتم لةهٗ األمةور ح ّتةى أعةبله هللا علةٌكم،
وهو صاحبكم وعدوّ كم فً بدر وأخواتها ٘".فهذا أٌضا فٌه ش ّد المبالؽة فً إظهار بعد حق معاوٌة بةن
أبً سفٌان فً خبلفة المسلمٌن؛ ألنّ علًّ بن أبً طالب ـ كرّ م هللا وجهه ـ كان ّ
أحق بها منه.
ومن توكٌد اسم الفع توكٌدا لفظٌّا قو ال ّسٌّد عابشةة زوج الرسةو ـ صةلّى هللا علٌةه وسةلّم ـ فةً
خطبةةة لهةةا ٌةةوم الجّ مة  " :أٌّهةةا ال ّنةةا  :صةةه صةةه ،إنّ لةةً علةةٌكم حة ّ
ةق األمومةةة ،وحرمةةة الموعظةةة ،ال
ٌ ّتهمنً إال من عصى ربّه ٙ".أي اسكتوا عن الكبلم الذي تتكلمونه .وقد أ ّك ْ
دت اسم الفع األمر (صه)

ٔ

جٌهطٍ :جٌمىٌ.

ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖ7ٗ/

ٖ

جٌٕك ٛجٌٛجف.ٕٔٗ/ٗ ٟ

ٗ

جٌ ٍ١ّٟف٠ )ٌٗ( ٟؼٛو ػٍِ ٝؼح٠ٚس ذٓ أذْ ٟف١حْ.

٘

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖٔ/

ٙ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٔ.ٖٓٙ/
٘ٗ

ّ
ْ
لحث المخاطبٌن على
اسكت) ـ توكٌدا لفظٌّا بإعاد اسم الفع نفسه ،وذلك
ـ وهو اسم فع أمر بمعنى (
المبادر لبلمتثا ألمر السّكوت.
نةذار ،إنّ حقةا علةى المسةلم
نةذار لكةم مةن عةذاب هللا
ومنه قو زهٌر بن القةٌنٌ " :ةا أهة الكوفةة،
ِ
ِ
نصٌحة أخٌه ا لمسلم ،ونحةن حتةى ا ن إخةو  ،وعلةى دٌةن واحةد وملةة واحةد  ،مةا لةم ٌقةع بٌننةا وبٌةنكم
ت العصمة ،وك ّنا أمّة وأنتم أمّة "ٔ فقد أ ّكد اسةم
السٌؾ ،وأنتم لل ّنصٌحة م ّنا أه  ،فإذا وقع السؾ انقطع ِ
(نذار) توكٌد لفظٌّا بإعادته بعدما فص بٌنهما بالجار والمجةرور .والؽةرض مةن هةذا ال ّتوكٌةد أن
الفع
ِ
ٌتكرّ ر فً نف

السّامع ذلك اللّفظ وذلك المعنى ،ح ّتى ٌتنبّهوا لعذاب هللا وش ّدته.

حذار من سوء ال ّنٌّة ،فإ ّنهةا تةر ّد األمنٌّةة ،وتكةون سةببا لفسةاد هةذٌن
فحذار
ومنه قو ابن عبا " :
ِ
ِ
(حةذار) ـ وهةو اسةم
الحٌٌّن بعد صبلحهما ،وسعٌا فً اختبلفهمةا بعةد ابتبلفهمةا ٕ".فقةد أ ّكةد اسةم الفعة
ِ
فع أمر بمعنى (احذرْ )ـ توكٌدا لفظٌّا بإعاد الكلمة نفسها ،وفً ذلك توكٌ ٌد للمعنى فً ذهن ال ّسامع بؤن
ذر من سوء ال ّنٌّة.
ٌ َُح َ
ومنه قو المهلب بن أبً صفر  " :إلًّ إلًّ عبادَ هللا ٖ".فقد أ ّكد اسم الفع (إلًّ ) ـ وهو اسم فعة
أمر منقو عن جار ومجرور بمعنى (أقب ْ) ـ توكٌدا لفظٌّا بإعاد الكلمة نفسها .ومعنى هذا التوكٌد هو
التوضٌح ،فلو صا (إلًّ ) لما تؤ ّكد وتوضّح للنا

أٌن ٌُقبلون ،لك ّنةه عنةدما كرّ رهةا توضّةح للنةا

ٌدعوهم للمجًء إلٌه ال إلى ؼٌره.

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.٘ٗ/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٔٓٙ/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٗٗ9/
ٗٙ

أ ّنةه

المبحث الثاني
اللفظي وفوائده
أغراض التوكيد
ّ

أوال :أغراض التوكيد اللفظي في الخطب والوصايا:
لمعان وأؼراض ببلؼٌّةُ ،تفاد من سةٌاق الكةبلم وقةرابن
ٌخرج التوكٌد اللفظً عن معانٌه األصلٌّة
ٍ
األحوا  ،وجو ال ّنص ونفسٌّته ،وإذا استعم التوكٌد اللفظً فً ؼٌر معانٌه األصلٌّة فإ ّنه ٌُعطً الكةبلم
حٌوٌّة ،وٌزٌد اإلقناع والتؤثٌر به ،وذلك لما فً هذا االستعما من إثار للسّامع ،وجذب النتباهه ،ومن
إشراكه فً التفكٌر.

ٔ

معان وأؼةراض ببلؼٌّةة كةان للسّةٌاق
ولقد خرج التوكٌد اللفظً فً خطب العرب ووصاٌاهم لع ّد
ٍ
األثر األكبر فً إبرازها ،نوجزها فٌما ٌؤتً:

األغراض التي يخرج إليها توكيد االسم توكيدا لفظ ّيا:
التعجبب ،وذلةك كمةا فةً قةو أم
هناك أؼراض عدٌد ٌخةرج لهةا توكٌةد االسةم توكٌةدا لفظٌّةا منهةا
ّ
الخٌر بنت الحرٌش " :أال إنّ أولٌاء هللا استقصةروا عمةر الة ّدنٌا فرفضةوها ،واسةتطابوا ا خةر فسةعوا
لها؛ فةاهللَ هللاَ أٌّهةا النةا  ،قبة أنْ تبطة الحقةوق ،و ُتعطة الحةدود ،وتقةوى كلمةة الشةٌطان"ٕ فهةو هنةا
ٌُظهر التعجّ ب للمخاطبٌن ،وٌثنً على أولٌاء هللا الذٌن استقصروا عمر الةدنٌا ،وعملةوا لآلخةر ؛ أل ّنهةم
استطابوها.

ٔ جٔظرٍِ :رٓ ذالغرس جٌرٕظُ جٌؼٍذر ،ٟػررى جٌؼُ٠رُ ػررى جٌّؼطر ٟػٍفرس ،ػرحٌُ جٌىطرد ،ذ١رٍٚش ـ ٌرٕرحْ ،جٌطرؼرس جٌػحٔ١رس،
٘ٓٗٔ٘ـ ـ ٕٗٔٓ/ٕ .َٔ95ـٖٓٔ.
ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٖ7ٔ/
ٗ7

وقد ٌخرج توكٌد االسم توكٌد لفظٌّا إلةى ؼةرض ببلؼةًّ وهةو التشبوي  ،وفٌةه ٌرٌةد المةتكلم أنْ ٌُوجّ ةه
المخاطب وٌشوّ قه إلى أمر من األمورٔ ،وإلى نحو هذا الؽرض الببلؼةًّ خةرج التوكٌةد فةً قةو علةًّ
ابن أبً طالب ـ كرّ م هللا وجهه ـ للمجاهدٌن " :فتنادَ وا ال تخاطبوهم وال تكلموهم ،تهٌّإوا للقةاء الةرّ ب،
الرّ وا َ الرّ وا َ إلى الجّ ّنة ٕ".فهةو هنةا ٌُشةوّ ق المجاهةدٌن للقةاء هللا ـ ّ
عةز وجة ّ ـ إذا هةم استشةهدوا فةً
المعركة ،وٌُشوّ قهم كذلك للدخو فً الج ّنة.
أمّا قو أبً بكر الصّدٌق فً خطبة له بعد البٌعة " :فإٌّاكم أن تكونوا أمثالهم ،الجة ّد الجة ّد ،والوحةا
الوحا ،والنجا َء النجا َء ،فإنّ وراءكةم طالبةا حثٌثةا ،أجةبل مةرّ ه سةرٌع ،احةذروا المةوت واعتبةروا با بةاء
واألبناء واإلخوان ٖ".فإنّ التوكٌد اللفظةًّ فٌةه قةد خةرج إلةى ؼةرض ببلؼةًّ هةو اإلغبراء والتشبوي .
واإلؼراء :هو أن تؽري بفع محبّب عمله ،أو اسم ٌَحْ سُةنُ الحفةاظ علٌةه ٗ.وهةو هنةا ٌؽةري المسةلمٌن
بالعم الصّالح ح ّتى ٌنجو ك ّ مج ّد.
حذير  :وهو أن تحذر من فع مكروه عمله ،أو اسم ٌحسةن االبتعةاد عنةه لسةوء
وعك ُ اإلؼرا ِء ال ّت ُ
فٌه ٘".وقد خرج التوكٌد لهذا الؽرض فً قو أبً بكر الصّةدٌق " :اعلمةوا أ ّنةه ال بة ّد مةن لقةاء ربّكةم،
أنفسةكم ،والمسةتعان
والجّ زاء بؤعمالكم صؽٌرها وكبٌرهةا ،إال مةا ؼفةر هللا ،إ ّنةه ؼفةورٌ رحةٌم،
فؤنفسةكم َ
َ
هللا ٙ".فهو هنا ٌحذر المسلمٌن من أنفسهم التً قد تؤمرهم بالسةوء ،وٌةذكرهم أ ّنهةم مبلقةو ربّهةم ،وأ ّنةه
سٌجازٌهم بؤعمالهم كلها صؽٌرها وكبٌرها.

ٔ ف ٟجٌرالغس جٌؼٍذّ١س (ػٍُ جٌّؼرحٔ ٟـ جٌر١رحْ ـ جٌررى٠غ) ،ػررى جٌؼُ٠رُ ػط١رك ،وجٌ جٌٕٟٙرس جٌؼٍذّ١رس ،ذ١رٍٚش ـ ٌرٕرحْ ،ال
٠رؼس.ٖٔٓ ٘ .ٔ95٘ ،
ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٗٔ٘/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٔ.ٔ5ٔ/

ٗ جٌّٕك ٛجٌ ّٗحف ٟجٌ ّٗحًِِ ،كّٛو قِٕٓ ٟغحٌٓرس ،وجٌ جٌّٓرٍ١ز ،ػ ّّرحْ ـ جٌ٤وْ ،جٌطرؼرس جٌٚ٤رٕ٘ٔٗ7 ،ٝرـ ـ .َٕٓٓ7
٘ .ٙٓ5
٘

جٌّٛىٌ جٌٓحذك ٚجٌّٞٛغ جٌٓحٌف.

ٙ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٔ5٘/
ٗ5

فٌر قب أن ٌنقطع السّبٌ  ،وٌنز األمر الجّ لٌ  ،وٌفةوت
فٌر ال ّن َ
أمّا قو رج ٍ من أه حمص " :ال ّن َ
المطلب ،وٌعسُر المذهب ،وٌبعد العم وٌقترب األجة  ٔ".فةالؽرض الببلؼةً مةن التوكٌةد اللفظةًّ فةً
ّ
الحث على ال ّنفٌر ،واالستعداد قب نزو األمر العظٌم علٌهم.
قو هذا الرج هو
تةوازروا إخةوانكم الةذٌن
ومثله قو عبد الرحمن القرشًّ " :إ ّنما ندعوكم إلى أنْ تجمعةوا كلمةتكمَ ،و ِ
هم على رأٌكم ،وأنْ تلمّوا شعثكم ،وتصلحوا ذات بٌنكم ،فمهبل مهبل رحمكم هللا ،استمعوا لهذا الكتاب،
ّ
الحبث علةى ال ّتمهّة  ،واالسةتماع
وأطٌعوا الذي ٌقرأ علٌكم ٕ".فةالؽرض الببلؼةً مةن هةذا التوكٌةد هةو
للكتاب ،وإطاعة قاربه.
ومن األؼراض التً خرج لها التوكٌد اللفظً االسبتغاثة :وهةً نةداء مةن ٌخلةص مةن شة ّد وٌعةٌن
على دفع مشقة ٖ.ومن ذلك قو ال ّنا

عندما طلبوا من الرّ سو ـ صلّى هللا علٌه وسةلّم ـ أن ٌةدعو هللا

بؤن ٌنز لهم المطةر ،فةدعا الرسةو ـ صةلّى هللا علٌةه وسةلم ـ لهةم بةذلك فؽرقةت ببلدهةم .وقةولهم هةو:
َ
"ال َ
الؽرق ٌا رسو هللا ٗ".فقةد اسةتؽاثوا بالرسةو ـ صةلى هللا علٌةه وسةلم ـ بسةبب شة ّد األمطةار
ؽرق
التً نزلت علٌهم باستخدام صٌؽة ال ّتوكٌد ،ولوال هذه الصٌّؽة والسٌّاق الةذي جةاءت بةه مةا عرفنةا أ ّنهةم
ٌستؽٌثون به ـ صةلى هللا علٌةه وسةلم ـ .وبعةدما دعةا الرسةو ـ صةلى هللا علٌةه وسةلم ـ هللا مةرّ أخةرى
أصبحت هذه األمطار ُس ْقٌا رحمة ال سُقٌا عذاب.
وٌخرج التوكٌد اللفظًّ أٌضا لؽرض ببلؼًّ هو الفخر ،والفخر :هو التباهً بمةا للمةتكلم أو لقومةه
من محاسن .وذلك كما فً قو هارون الرشٌد (ٖٔ9هـ) " :فمهةبل مهةبل ،فبةً وهللا َسة ُه َ لكةم الةوعرُ،
ْ
أزمّتها ٘".فهو ٌفخر بنفسه ِب َحثهم على الترٌّث وعدم الكبلم
وصفا لكم ال َكدِرُ ،
وألقت إلٌكم األمورُ أثنا َء ِ
الكبلم علٌه ،أل ّنه هو َمنْ س ّه للنا

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٖ.ٕٔٔ/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٔ.ٖٗٗ/

طرق عٌشهم ،وأنعم علٌهم.

ٖ جٔظٍٍٖ :ـ لطٍ جٌٕىٚ ٜذً جٌٛى ،ٜػرى هللا ؾّحي جٌرى ٓ٠ذرٓ ٘ٗرحَ جٛٔ٤رحٌ ّ
ِٚ ،ٞؼرٗ وطرحخ ْرر ً١جٌٙرى ٜذطكم١رك
ٍٖـ لطٍ جٌٕىِ ،ٜكّى ِك ٟ١جٌى ٓ٠ػرى جٌكّ١ىِ ،طرؼس جٌٓؼحوز ،ٍِٛ ،جٌطرؼس جٌكحو٠س ػٗرٍزٖ٘ٔ5ٖ ،رـ ـ ٖ.َٔ9ٙ
٘ .ٕٔ5
ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٔ٘٘/

٘

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٖ.9٘/
ٗ9

ومن أشهر أؼراض التوكٌد اللفظً تثبيت المعنب وتقريبره ،وال ّتقرٌةر :هةو حمة المخاطةب علةى
اإلقرار بؤمر ٌعرفه ٔ.وقد ورد أمثلة على هذا الؽرض فً خطةب العةرب ووصةاٌاهم ،منهةا قةو أبةً
جعفر المنصور " :سمعا سمعا لمن فهم عن هللا وذ ّكر به ،وأعةوذ بةاهلل أنْ أكةون جبّةارا عنٌةدا ٕ".فهةو
ٌرٌد تثبٌت المعنى وتقرٌره فً نفو

السّامعٌن.

ٖ
هللا ٌا معشر األزد فً دمابنا ودمابكم ،بٌننا وبٌنكم القرآن ،و َمنْ
هللا َ
أمّا قو ُ األحنؾ بن قٌ َ " :

شبتم من أه اإلسبلم"ٗ فقد خرج فٌه التوكٌد اللفظةًّ إلةى ؼةرض ببلؼةًّ هةو االسبترحام الةذي ٌعنةً
طلب الرّ حمة .فهو ٌطلب مةن معشةر األزد أن ٌتقةوا هللا فةً دمةاء المسةلمٌن ،وأن ٌرحمةوهم وٌرحمةوا
أنفسهم من وٌ ونتابج الفتنة ،وأن ٌحتكموا لكتاب هللا ّ
عز وج ّ ،وحكماء المسلمٌن.
هللا فً ذي رحمك أن تقطعه بعد أن بللته ٘.فقد خرج التوكٌد فٌه
هلل َ
وأمّا قو هارون الرّ شٌد " :فا َ
الزجر .وا ّ
فٌه لؽرض ببلؼًّ هو ّ
لزجر :هو المنع والنهةً واالنتهةار ،وزجةر فبلنةا عةن كةذا :منعةه ،أو
نهاه وانتهره ٙ.فهو ٌصٌح فً المخاطب محتقرا إٌّاه ،ومانعا وناهٌا له من قطع رحمه.
هللا ـ فةً
هللا َ
وإلى هذا المعنةى الببلؼةً ذهةب قةو عٌسةى بةن جعفةر " :إنّ اإلكثةار علةى األمٌةر ـ َ
القو خرق ،واالقتصار فً تعرٌفه ما ٌجب من ّ
حق أمٌر المإمنٌن تقصٌرٌ  7".فهو ٌزجر وٌنهى نفسه
نفسه عن اإلكثار فً الكبلم على أمٌر المإمنٌن ،أو االقتصةار فةً الكةبلم علةى بعةض خصابصةه دون
األخرى ،ب ٌحث نفسه على إعطاء األمٌر حقه من الكبلم دون إطناب أو إٌجاز.

ٔ جٌرالغرس جالٚرطالقّ١س ،ػررىٖ ػررى جٌؼُ٠رُ لٍمٍ١رس ،وجٌ جٌفىرٍ جٌؼٍذر ،ٟجٌمرحٍ٘ز ـ ِٛرٍ ،جٌطرؼرس جٌػحٌػرسٕ٘ٔٗٔ ،رـ ـ
ٕ.ٔٙ5٘ .َٔ99
ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٖ.ٖٕ/

 ،ٞجٌطّ
 ،ٞجٌّٓؼى ، ّٞجٌّٕمٍ ّ
ٖ ٘ ٛج٤قٕف ذٓ ل ّ١ذٓ ِؼح٠ٚس ذٓ قُ ْٓ١ٛجٌ ٍِِّّ ّ
ّ ،ّٟ١أذ ٛذكٍ (ٕ٘7رـ)ْ ،رّ١ى ضّرٚ ،ُ١أقرى
ّ
ر ٟـ ٚرٍ ٝهللا ػٍ١رٗ ْٚرٍُ ـ ٌٚرُ ٠رٍٖ،
جٌؼظّحء جٌ ّى٘حز جٌفٛكحء جٌ ّٗؿؼحْ جٌفحضكٍُٟ٠ ،ٓ١خُ ذٗ جٌّػً ف ٟجٌكٍُ ،أوٌن جٌّٕ ّ
ػٍ .ٟجٔظٍ :ج٤ػالَ ٔ.ٕ7ٙ/
ٖٙى جٌفطٛـ ف ٟنٍجْحْٚ ،جػطُي جٌفطٕس  َٛ٠جٌؿًّّ ،غ ُّ ٖٙى ٚفِّ ٓ١غ ّ
ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖٖٕ/

٘

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٖ.9٘/

ٙ

ٌٓحْ جٌؼٍخ ِحوز (َؾٍ).

7

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٖ.ٕٔٓ/
ٓ٘

وقةةد خطةةب الحسةةن البصةةريّ فةةً ال ّنةةا

فقةةا ٌ " :ةةا أهلةةً ،صةةبلتكم صةةبلتكم ،زكةةاتكم زكةةاتكم،

جٌرا َنكم جٌرا َنكم ،إخوا َنكم إخوا َنكم ،مساكٌ َنكم مساكٌ َنكم ،لع ّ هللا ٌرحمكم".

ٔ

ت عبثةا ،وإ ّنمةا أراد الحسةن البصةريّ
إنّ استخدام التوكٌد اللفظً خم مرّ ات فً هذا المقام لةم ٌةؤ ِ
مةةن هةةذا التوكٌةةد اسببتثارة همببم المسببتمعين بحة ّةثهم علةةى االلتةةزام بصةةبلتهم ،وزكةةاتهم ،واإلحسةةان إلةةى
جٌرانهم وإخوانهم ومساكٌنهم .والهدؾ من وراء ذلك الوصو إلى رحمةة هللا .فةالؽرض الببلؼةً مةن
هذا التوكٌد هو استثارة همم المستمعين.
قاطع رج ٌ من آ صوحان عبدَ الملك بن مروان (1ٙهـ) وهو ٌخطب بالنا

فقا  " :مهبل مهةبل

ٌا بنً مةروان تةؤمرون وال تةؤتمرون ،و َت ْن َه ْةون وال ُت ْنهةون ،وتعظةون وال ت ّتعظةون ٕ".فةً هةذا الكةبلم
استخدم هذا الرّ ج ال ّتوكٌد اللفظً بقوله( :مهبل مهبل) لؽرض ببلؼً ّوهةو اللّبوم وال ّتننيبب .والتؤنٌةب:
ٌعنً ال ّتوبٌخ وال ّتعنٌؾ واللوم ،أو المبالؽة فً ذلةك ٖ.وهةذا اللةوم موجّ ةه لعبةد الملةك بةن مةروان؛ أل ّنةه
وبنً مروان ـ فً رأي ذلك الرّ ج ـ ٌؤمرون ال ّنا
وال ٌنتهون ،وٌعظون ال ّنا

بعم الخٌر وال ٌعملون به ،وٌنهونهم عةن المنكةر

وال ٌ ّتعظون.

أمّا قو داوود بن علً فً خطبةة لةه بعةدما تقلّةد العبّاسةٌّون مقالٌةد الحكةم موجّ هةا كبلمةه لؤلمةوٌٌن
وبنً مروان " :تبّا تبّا لبنةً حةرب بةن أمٌّةة وبنةً مةروان ،آثةروا فةً مة ّدتهم وعصةرهم العاجلةة علةى
وؼ ُ
ا جلةةة ،والةةدار الفانٌةةة علةةى الةةدار الباقٌةةة ،فركبةةوا ا ثةةام ،وظلمةةوا األنةةام ،وانتهكةةوا ال َم َحةةارمَ ،
شةةوا
بوبيخي .واإلنكةار ال ّتةوبٌخًّ  :هةو
الجرابم ٗ".فقد خرج ال ّتوكٌد فً كبلمه لؽرض ببلؼًّ هو اإلنكار ال ّت
ّ
"اللّوم ال ّشدٌد العنٌؾ ،وقٌ ال ّتقرٌع على جهة ّ
الزجر ٘".فهو ٌنكر علٌهم مةا كةانوا ٌفعلونةه إبّةان حقبةة
حكمهم للمسلمٌن من تمسّكهم بالسّلطة وإهمالهم للمسلمٌن.

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٗ55/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٔ٘٘/

ٖ

ٌٓحْ جٌؼٍخ ِحوز (أٔد).

ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٖ.9/

٘ جٌطّٛل١ف ػٍّّ ِٙ ٝحش جٌطّؼحٌ٠فِ ،كّى ػرى جٌٍؤ ٚجٌّٕح٘ٔ٘ٗ٘( ٞٚـ) ،ضكم١كِ :كّى ٌٞرٛجْ جٌىج٠رس ،وجٌ جٌفىرٍ
جٌّؼح ٍٚـ وجٌ جٌفىٍ ،ذٍٚ١ش ـ وِٗك ،جٌطرؼس ج٘ٔٗٔٓ ،ٌٝٚ٤ـ.ٕٔٗ٘ .
ٔ٘

ومن األؼةراض الببلؼٌّةة التةً خةرج لهةا ال ّتوكٌةد اللفظةً فةً خطةب العةرب ووصةاٌاهم ال ّترهيبب
وٌعنً ال ّتخوٌؾ ،وإلى هذا الؽرض الببلؼً خرج التوكٌد اللفظً فً قةو عمةرو بةن سةعٌد األشةدقٔ:
أنفسكم ،وسفها َءكم سفها َءكم ،فإنّ معً سوطا نكاال ،وسٌفا وبةاال ،وكة ّ منصةوب
أنفسكم َ
"ٌا أه م ّكةَ ،
ّ
وٌحذرهم من أنفسهم وسفهابهم ،وٌثٌر الرّ عب فً نفوسهم
على أهله ٕ".فهو ٌ َُرهّب أه م ّكة وٌخوّ فهم
باستعراضه قوّ ته التً ّ
تتمث فً سوطه وسٌفه.
أمّا قو علً بن أبً طالةب ـ كةرّ م هللا وجهةه ـ فةً خطبةة لةه فةً أصةحابه فةً بعةض أٌّةام صة ّفٌن:
"فصمدا صمدا ح ّتى ٌنجلً لكم عمود الحق ،وأنتم األعلون ،وهللا معكةم ،ولةن ٌَت َِةركم أعمةالكم  ٖ".فقةد
خرج فٌه التوكٌد اللفظً لؽةرض ببلؼةًّ هةو الحبث والتشبجيع أو التشبريف .أي أ ّنةه ٌشةرّ ؾ أصةحابه
بذلك الصّمود الذي ق ّدموه أٌّام ص ّفٌن ،وٌمدحهم على ذلك.

ٔ ٌُ ٔؿى ٌٗ ضٍؾّس ئال لٛي ٚحقد ًٌٖجش جًٌ٘دٚ " :فٙ١رح ـ أ ٞفر ٟػرحَ ٓ٘7رـ ـ غرىٌ ػررى جٌٍّره ذؼّرٍ ٚذرٓ ْرؼ١ى
جٖ٤ىق ،ذؼى أْ أ ِّٕٗٚ ،قٍف ٌٗٚ ،ؾؼٍٗ  ّٟ ٌٚػٙىٖ ِٓ ذؼىٖ ،فًذكٗ ٚرٍجًٌٖ ".جش جًٌ٘د ٔ.ٖٓٓ/
ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٕٖٓ/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٔ.ٖٗ7/
ٕ٘

األغراض التي يخرج إليها توكيد الضمائر توكيدا لفظ ّيا:
ضةةمٌر المنفص ة أو الم ّتص ة أو المسةةتتر المإ ّكةةد توكٌةةدا لفظ ٌّةةا ألؼةةراض ببلؼ ٌّةةة عدٌةةد
ٌخةةرج ال ّ
ٌكتسبها من خبل السٌّاق ،ومن األؼراض الببلؼٌّة التً ٌخرج لها الضّمٌر المإ ّكد توكٌدا لفظٌّا تثبيت
المعن وتقريره ،وهذا ؼرضٌ ببلؼةًّ خةرج لةه التوكٌةد فةً قةو األشةعث بةن قةٌ ٔ حةٌن خطةب فةً
ب أ ّنةا نحةن إن تواقفنةا ؼةدا إ ّنةه لفنٌةت
أصحابه من كند لٌلةة الهرٌةر بصةفٌن " :أال فلٌبلةػ ال ّشةاه ُد الؽابة َ
ضٌِّعت الحرمات ،أ َما وهللا ال أقو هذه المقالة جزعا من الحرب ،ولك ّنً رجة مسةنّ أخةاؾ
العرب ،و ُ
على النساء والذراري ؼدا إذا فنٌنا ".

ٕ

فهةو هنةا أ ّكةد ضةمٌر المتكلمةةٌن الم ّتصة (نةا) بضةمٌر المتكلمةةٌن المنفصة (نحةن) لتثبٌةت المعنةةى
وإقراره فً نفو

المستمعٌن بؤ ّنهم إن تواقفوا فً ذلك الٌوم المذكور فإ ّنه سةتفنى العةربُ ؛ لكثةر القتة

الذي سٌحص فً ذلك الٌوم.
وإلى هذا الؽرض الببلؼًّ خرج ال ّتوكٌد فً قو معاوٌة بن أبً سةفٌان " :اللهةم إ ّنةك أنةت ال ّشةاهد
علًّ وعلٌهم ،إ ّنً لم آمُرهم بظلم خلقك ،وال ترك حقةك ٖ".فقةد أقةرّ معاوٌةة أنّ هللا شةاه ٌد علٌةه وعلةى
المسلمٌن أجمعٌن.
وإلى مث هذا الؽرض خرج التوكٌد فً خطبة ّ
الزبٌر لمّا قت الحسٌن بن علً ـ رضً هللا عنهما ـ
حٌنما قةا  " :فةرأى وهللا أ ّنةه هةو وأصةحابه قلٌة ٌ فةً كثٌةر ٗ".فقةد أقةرّ الزبٌةر أنّ الحسةٌن رأى نفسةه
وأصحابه قلٌلٌن بال ّنسبة أله الكوفة.

ٔ ٘ ٛجٖ٤ؼع ذٓ ل ّ١ذٓ ِؼى ٞوٍخ ذٓ ِؼح٠ٚس ذٓ ؾرٍس ذٓ غ ٌٛجٌىٕى ّ
ٚ ،ٞفى ئٌ ٝجٌٕر ّ ٟـ  ٍٝٚهللا ػ١رٗ ْٚرٍُ ـ ْرٕس
ػٍٗ ِٓ جٌٙؿٍز فٚ ٟفى وٕىزٚ ،وحٔٛج ْطٌّ ٓ١جورح فأٍّْٛجّّ ٌٚ ،ح أْرٍُ نطرد أ َّ فرٍٚز أنرص أذر ٟذىرٍ جٌ ّ
ٛرى٠ك فأؾ١رد
ئٌ ٝيٌهٖٙ .ى جٌٍِٛ١ن ٚجٌمحوّْ١س ٚجٌّىجتٓ ٚؾٍٛالء ٙٔٚحٔٚى ٚٚفِّ ٓ١غ ػٍِ .ٟحش ْٕس (ٓٗ٘ـ) ٚٚرٍ ٝػٍ١رٗ جٌكٓرٓ
جذٓ ػٍ .ٟجٔظٍ أْى جٌغحذس ٕٔٗ9/ـ ٕٔ٘.
ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٖ٘5/

ٖ جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٖ77/
ٗ جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٔٙ5/
ٖ٘

أمّا قو معاوٌة بعدما استهزأ ابنُ الزبٌر به حٌنمةا ذ ّكةره بماضةٌه قبة دخولةه لئلسةبلم " :وأمّةا مةا
َ
ذكرت من ج ّدي المشدوخ ببدر ،فلعمري لقةد دعةا إلةى البةراز هةو وأخةوه وابنةه ،فلةو بةرزت إلٌةه أنةت
وأبوك ما بارزوكم ،وال رأوكم لهم أكفاء ٔ".فلقد خرج ال ّتوكٌد فٌه إلى ؼرض ببلؼًّ هةو الفخبر .فهةو
ٌفخر أنّ ج ّده وأخوه وابنه كانوا ٌدعون إلى البراز فً بداٌات المعارك ،وهذا كناٌة عن ال ّشجاعة.
ومن األؼراض الببلؼٌّة التً خرج لها ّتوكٌةد الضّةمابر توكٌةدا لفظٌّةا تمكبين المعنب فبي الب ّنفس،
وهذا هو الؽرض األساسً فً رأٌنا لوجود ال ّتوكٌد فً خطةب العةرب ووصةاٌاهم ،وإلةى هةذا الؽةرض
الببلؼً خرج ال ّتوكٌد فً قو هارون الرّ شٌد من خطبة له " :إ ّنه هو السّمٌع العلٌم ٕ".فقةد أ ّكةد وثبّةت
وم ّكن معنى أنّ هللا وحده السّمٌع العلٌم فً نفو

المخاطبٌن.

أمّا قو عبد هللا بن ٌزٌد األنصاريّ ٖ " :إ ّنه قد أقب إلٌكم أعدى خلةق هللا لكةم َمةنْ ولةً علةٌكم هةو
وأبوه سبع سنٌن ال ٌقلعان عن قتة أهة العفةاؾ والة ّدٌن ٗ".فةإنّ ال ّتوكٌةد اللفظةًّ فٌةه قةد خةرج لؽةرض
ببلؼًّ هو ال ّتهويل .وال ّتهوٌ ٌعنً ال ّتفظٌع وال ّتفخٌم لؽرض من األؼراض ٘.فهو هنا ٌهوّ وٌبالػ فً
كبلمه.
وقد خرج ال ّتوكٌد فً قةو معةاذ بةن جةوٌن " :إذا قلتمةا ٙأنتمةا هةذا ،وأنتمةا سةٌّدا المسةلمٌن ،وذوا
المسةةلمٌن  7".إلةةى ؼةةرض ببلؼةةًّ هةةو اللببوم

أنسةةابهم ،فةةً صةةبلحكما ودٌنكمةةا وقةةدركما فمةةن ٌةةرأ

والتننيب (ال ّتوبيخ) ،أل ّنه ٌرٌد من هذا الكبلم لومهما وتوبٌخهما بسبب رفضهما لرباسة الخوارج بعدما
وقع اإلجماع علٌهما.

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖٔٙ/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٖ.5ٗ/

ٖ ٘ ٛػرى هللا ذٓ ٠ُ٠ى ذٓ ق ٓ١ٛذٓ ػٍّ ٚذٓ ِحٌه ذٓ أ ِٚجٛٔ٤حٌ ّ
 ٞج ّٟ ْٚ٤غُ جٌهطّر ُّ٠ ،ٟىّٕر ٝأذرح ِْٛر٘ٚ ،ٝرٛ
وٛف ّ ٌٗٚ ،ٟذٙح وجٌ ،وحْ ِٓ أفح ًٞجٌّٛكحذسٚٚ ،كد أذ ٖٛجٌّٕر ّ ٟـ  ٍٝٚهللا ػٍ ٍُْٚ ٗ١ـٖٙ .ى جٌكى٠ر١س  ٛ٘ٚجذٓ ْرغ
ػٍٗ ْٕسٖٙٚ ،ى ِغ ػٍ ٟذٓ أذ٠ ٟحٌد جٌؿًّّ ٚٚفّٚ ٓ١جٌٍّٕٚٙجْ .جٔظٍ :أْى جٌغحذس ٖ.ٖٗٔ/
ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٙ٘/

٘

ف ٟجٌرالغس جٌؼٍذّ١س ٘ ٕٓٔ.

ٙ

٠ؼٛو جٌ ٍ١ّّٟف( ٟلٍطّح) ػٍ ٝجٌّٓطٌٛو ذٓ ػٍفس ٚقّ١حْ ذٓ ر١حْ.

7

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖٗ5/
ٗ٘

أمّا قو الخوارج لبعضهم البعض بعدما قاتلوا إلى جانب ابن ّ
الزبٌر " :إنّ هذا الذي صنعتم أمة
بؽٌر رأي وال صواب من األمر ،تقاتلون مةع رجة ال تةدرون لعلةه لةٌ

علةى رأٌكةم ،إ ّنمةا كةان أمة

ٌقاتلكم هو وأبةوهٌ ،نةادي ٌةا ثةارات عثمةان ٔ".فقةد خةرج ال ّتوكٌةد فٌةه إلةى ؼةرض ببلؼةًّ هةو العتباب.
والعتاب ٌعنً لومك الرج على إساء كانت له إلٌك فاستعتبته منها ٕ.ف ُه ْم ٌعاتبون أنفسهم كٌؾ دفعوا
الؽالً وال ّنفٌ

عندما قاتلوا إلى جانةب ابةن ّ
الزبٌةر ،وهةم ال ٌعرفةون إن كةان هةو علةى رأٌهةم أو لةٌ

على ذلك.
وقد خرج التوكٌد فً قو عبد هللا بن عبا

ب من ابن
إلى ؼرض ببلؼًّ هو
التعجب ،حٌنما تعجّ َ
ّ

ةرُؾ
الزبٌر؛ أل ّنه ٌعٌب بنً هاشم بقوله" :وا عجبا ك ّ العجب البن الزبٌر! ٌعٌةب بنةً هاشةم ،وإ ّنمةا َش َ
هو وأبوه وج ّده بمصاهرتهم".

ٖ

ومن األؼراض الببلؼٌّة التً خرج لها توكٌد الضّمٌر توكٌدا لفظٌّا فً خطةب العةرب ووصةاٌاهم
الزيادة في ال ّتحذير ،وقد كان هذا الؽرض واضحا فً قو طارق بن زٌاد " :وإٌّاكم إٌّةاكم أن ترضةوا
بال ّدنٌّة ،وال تعطوا بؤٌدٌكم ،وارؼبوا فٌما عُجّ َ لكم من الكرامة والراحة ٗ".فهو هنا ٌحذر ب ٌبالػ فً
فً تحذٌر جنوده من ال ّتراجع عن فتح األندل

وعن الموت فً سبٌ هللا بقبولهم ملذات ال ّدنٌا.

أمّا قو سلٌمان بن ص َُر ٍد٘ لجنوده عندما قاتلوا األعداء" :أمّا بعد فقد أتاكم هللا بعدوّ كم الذي دأبةتم
فةةً المسةةٌر إلٌةةه آنةةاء اللٌة والنهةةار ،ترٌةةدون فٌمةةا ُتظهةةرون التوبةةة النصةةو َ  ،ولقةةاء هللا مُعْ ةذِرٌن ،فقةةد
جةةاإوكم بةة جبتمةةوهم أنةةتم فةةً دارهةةةم وحٌّةةزهم ،فةةإذا لقٌتمةةوهم فاصةةدقوهم ،واصةةبروا إنّ هللا مةةةع
الصابرٌن ٙ".فقد خرج ال ّتوكٌد فٌه لؽرض ببلؼًّ هو ال ّتعظيم وال ّتفخيم .وال ّتعظٌم :هو خروج ال ّتوكٌةد
ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٔٙ9/

ٕ

جٔظٍ :ض٠ًٙد جٌٍغس ِحوز (ػطد).

ٖ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٕٖٔ/

ٗ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٖٔٙ/

٘ ّ٘١ٍْ ٛحْ ذٓ ٍ ٍُٚو ذٓ جٌؿَّ ْ ْٛذٓ ِٕمً ذٓ ٌذ١ؼسٕ٠ٚ ،طٓٔ ٟٙرٗ ئٌ ٝػّرٍ ذرٓ ٌذ١ؼرس جٌ ّٗرحػٍ جٌّؼرٍ . ٚورحْ جْرّٗ
ف ٟجٌ ّؿحٍّ٘١س ٓ٠حٌ فٓ ّّحٖ ٌْٛي هللا ـ  ٍٝٚهللا ػٍ١رٗ ْٚرٍُ ـ ْرٍّ١حُْ٠ٚ ،ىّٕر ٝأذرح جٌّطر ٍّ ْ .رىٓ جٌىٛفرس أ ّٚي ِرح ٌُٔٙرح
جٌٍّّٖٓٙٚ ،ْٛى ِغ ػٍ ّ ٟذٓ أذ٠ ٟحٌد ـ ٌ ٟٞهللا ػٕٗ ـ ِٗح٘ىٖ وٍٙرح .لُطِرً ْرٍّ١حْ فرِٕ ٟطمرس ػر ٓ١جٌرٌٛوزُ ٚ ،ق ِّرً
ٌأُْٗ ئٌٍِٚ ٝجْ ذٓ جٌكىُ ذحٌ ّٗحَ .جٔظٍ :أْى جٌغحذس ٕ ٘ٗ5/ـ .٘ٗ9
ٙ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.7ٕ/
٘٘

عن معناه األصلً واستخدامه فةً ال ّداللةة علةى مةا ٌتحلةى بةه المخاطةب مةن صةفات حمٌةد كال ّشةجاعة
والكرم والسٌّاد والملك وما أشبه ذلةك ٔ.وال ّتعظةٌم وال ّتفخةٌم جةاء لهةإالء الجّ نةود األبطةا الةذٌن دفعةوا
أنفسهم إلى حٌّز األعداء ،وأماكن وجودهم دون خوؾ من الموت أو اعتبار للحٌا ال ّدنٌا.
وقو األحنؾ بن قٌ

ال ّتمٌمًّ  " :اللهم العنْ َ
الباؼً منهما
أنت ومبلبكتك وأنبٌاإك وجمٌع خلقك
َ

على صاحبه ،والفبة الباؼٌة على المبؽًّ علٌها ،الله ّم العنهم لعنا كبٌرا ،أمّنوا ،رحمكم هللا ٕ".فقد خرج
ال ّتوكٌد فٌه إلى ؼرض ببلؼًّ هو تنكيد نسبة الفعل إل الفاعل ،فبذكره الضّمٌر المنفص (أنت) كؤ ّنةه
ٌإ ّكد نسبة الفع الذي جاء فاعله ضمٌرا مسةتترا إلةى هةذا الضّةمٌر ،والضّةمٌر الظةاهر أكثةر وضةوحا
وجبلء من الضّمٌر المستتر.
وإلى هذا الؽرض الببلؼً خرج ال ّتوكٌد فً قو ابن عبّةا

لمعاوٌةة " :وأمّةا اسةتعما علةًّ إٌّانةا

فلنفسه دون هواه ،وقد استعملت أنت رجاال لهواك ال لنفسك ٖ".فقد أ ّكةد ـ فةً هةذا الكةبلم ـ نسةبة الفعة
إلى الفاع  .وٌمكن أن ٌكون هذا ال ّتوكٌد قد خرج إلى ؼرض ببلؼًّ آخر هو اللوم والتؤنٌب (ال ّتوبٌخ)؛
ألنّ معاوٌة بن أبً سفٌان استخدم رجا المسلمٌن ألهوابه ال لخدمة المسلمٌن.
ت بمن ٌقٌم فٌنا وفٌكم كتةاب هللا وسة ّنة نبٌّةه
أمّا قو أبً حمز الشاري " :فإن نظهر نحن وأنتم نؤ ِ
٘
ٗ
السهو
جوز أو ّ
محمّد ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ " .فقد خرج ال ّتوكٌد فٌه إلى ؼرض ببلؼًّ هو دفع ال ّت ّ

السهو أو ال ّنسيان .ح ّتى ال ٌعتقد السّامعون أنّ الذٌن سٌظهرون علٌهم أشخاصٌ مقرّ بون مةنهم ولٌسةوا
ّ
هم أنفسهم ،أو ٌسهون وٌنسون ذلك.

ٔ

جٔظٍ :ف ٟجٌرالغس جٌؼٍذ١س ٘ ٘.9

ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖ٘7/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.9٘/

ٗ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٗٙ5/

٘

أ ٞجْطهىجَ جٌّؿحَ.
٘ٙ

األغراض التي يخرج إليها توكيد أسماء األفعال توكيدا لفظ ّيا:
إنّ لتوكٌد اسم الفع توكٌدا لفظٌّا أؼراضا ببلؼٌّة خرج إلٌها فً خطب العرب ووصاٌاهم انجلةت
لنا من خبل السٌّاق الةذي جةاء التوكٌة ُد فٌةه ،فتنوّ عةت تلةك األؼةراض بتنةوّ ع السّةٌاق ،والحالةة ال ّنفسةٌّة
للمخاطب والخطٌب ،وتنوّ ع موضوع الخطبة أو الوصٌّة.
وقد خةرج ال ّتوكٌةد اللفظةً السةم الفعة فةً قةو الحسةن بةن علةً ـ رضةً هللا عنهمةا ـ فةً خطبةة
صةةلح بٌنهمةةا إلةةى ؼةةرض ببلؼةةً هةةو الحسببرة وال ّنببدم
وجّ ههةا إلةةى معاوٌةةة وجمة ٍةع مةةن المسةةلمٌن بعةةد ال ّ
وإظهببار مشبباعر الحببزن واألسب حٌنمةةا قةةا  " :إنّ ربَّ علةةًّ كةةان أعلةةم بعلةةًّ حةةٌن قبضةةه إلٌةةه ،ولقةةد
اختصّه بفض لم تعت ّدوا مثله ،ولم تجدوا مثة سةابقته ،فهٌهةات هٌهةات ،طالمةا قلبةتم لةهٔ األمةور ح ّتةى
أعبله هللا علٌكم ،وهو صاحبكم وعدوكم فً بدر وأخواتها ٕ".فقةد أظهةر الحسةن مةن خةبل توكٌةد اسةم
الفع مشاعر الحزن واألسى علةى مةا آلةت إلٌةه األمةور بعةد وفةا أبٌةه علةً بةن أبةً طالةب ـ كةرّ م هللا
وجهه ـ وبعدما تقلد معاوٌة مقالٌد الحكم.
أمّا قو ابن عبّا

فةً خطبةة لةه بعةد موقعةة ال ّتحكةٌم ال ّشةهٌر بةٌن علةً بةن أبةً طالةب ـ كةرّ م هللا

وجهه ـ ومعاوٌة بن أبً سفٌان " :وه كان ٌسوغ له أن ٌح ّكةم فةً دمةاء المسةلمٌن ،وفةًْ ء المةإمنٌن،
من لٌ

بمؤمون عنده ،وال موثوق به فً نفسه هٌهات هٌهات ،هوٖ أعلم بفرض هللا وس ّنة رسوله أن

ٌبطن خبلؾ ما ٌظهر إال ال ّتقٌّةٗ ٘".فقد خرج ال ّتوكٌد فٌه لؽرض ببلؼةًّ هةو اإلشبادة والمبد بسةٌّدنا
علً رضً هللا عنه.

ٔ

جٌ ٍ١ّّٟف٠ )ٌٗ( ٟؼٛو ػٍِ ٝؼح٠ٚس.

ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖٔ/

ٖ

٠ؼٛو جٌ )ٛ٘( ٍ١ّّٟػٍ ٝػٍ ٟذٓ أذ٠ ٟحٌد.

ٗ

جٌطّمّ١س :جٌّكحفظس ػٍ ٝجٌّٕفّ أ ٚجٌؼٍ ٜأ ٚجٌّحي ِٓ ٖ ٍّ ج٤ػىجء ئيج وحٔص جٌؼىجٚز ذٓرد جٌ ّى.ٓ٠

٘

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٔٓ5/
٘7

نذار ،إنّ حقا على المسةلم نصةٌحة
نذار لكم من عذاب هللا ِ
وقو زهٌر بن القٌنٌ " :ا أه الكوفةِ ،
أخٌه المسلم ،ونحن حتى ا ن إخو  ،وعلى دٌةن واحةد ،وملةة واحةد  ،مةا لةم ٌقةع بٌننةا وبٌةنكم السةٌؾ،
وأنتم للنصٌحة م ّنا أه  ،فإذا وقع السٌؾ انقطعت العصةمة ،و ُك ّنةا أمّةة وأنةتم أمّةة ٔ".خةرج ال ّتوكٌةد فٌةه
(نةذار)
لؽرض ببلؼًّ هةو ال ّتهويبل .فقةد هةوّ الخطٌةبُ للمخةاطبٌن مةن عةذاب هللا بتوكٌةده اسةم الفعة
ِ
توكٌدا لفظٌّا.
وإلى مث هذا الؽرض الببلؼً لل ّتوكٌد اللفظً ذهب قو هارون الرّ شٌد عنةدما خطةب فةً ال ّنةا
نةذار قبة حلةو داهٌة ٍة خبةوطٍ بالٌةد ،لبةوطٍ بالرّ جة  ٕ".فقةد هةوّ فةً تحةذٌر ال ّنةا
فنذار لكةم
قاببل" :
ِ
ِ
(نذار) توكٌدا لفظٌا ،وربّما خةرج ذلةك
لبلستماع لمن كان ٌنازعه على مقالٌد الحكم بتوكٌده اسم الفع
ِ
التوكٌد إلى المبالؽة فً التحذٌر.
وقد ورد توكٌد اسم الفع توكٌةدا لفظٌّةا فةً خطبةة للحسةٌن بةن علةً ـ رضةً هللا عنهمةا ـ وجّ ههةا
لمعاوٌة ابن أبً سفٌان بقوله " :هٌهات هٌهات ٌا معاوٌة! فضح الصّب ُح فحمة ال ّدجى ،وبهرت ال ّشةم ُ
بخلةت ،وجُ ةرْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
أنوار السّرج ،ولقد فض َ
ت حتةى
ومنعت حتةى
أجحفت،
واستؤثرت حتى
أفرطت،
ّلت حتى
َ
جاوزت ٖ".فقد خرج ال ّتوكٌد اللفظً هنا إلى ؼرض ببلؼًّ هو اللبوم والتننيبب (ال ّتبوبيخ) ،أل ّنةه كةان
ٌقصد من وراء كبلمه أنّ نواٌا معاوٌة قد ا ّتضحت من وراء سعٌه للخبلفة ،وأ ّنه ٌرٌد أن ٌصبح خلٌفة
للمسلمٌن إرضاء لرؼباته ال للعم من أج المسلمٌن.
ٌ
بةارز فةً موضةوع توكٌةد اسةم الفعة توكٌةدا
إنّ تمكين المعن في ال ّنفس وتثبيته ؼرضٌ ببلؼةًّ
لفظ ٌّةةا ،فقةةد خةةرج إلٌةةه ال ّتوكٌ ة ُد فةةً أكثةةر مةةن نةةصّ فةةً خطةةب العةةرب ووصةةاٌاهم ،منهةةا قةةو الحسةةن
البصريّ فً خطبة له " :هٌهات هٌهات ،ذهبةت الة ّدنٌا بجالٌهةا ،وبقٌةت األعمةا قبلبةد فةً أعنةاق بنةً
آدم ٗ".فهو ٌم ّكن وٌثبّت المعنى فً ذهن ونف

المخاطبٌن بؤنّ ال ّدنٌا تذهب بؤصحابها وٌبقى عم ابن

آدم معلّق فٌه خٌره وشرّ ه.

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.٘ٗ/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٖ.9٘/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٕ٘٘/

ٗ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٗ5٘/
٘5

ومنها قو المهلب بن أبً صفر ٔ عندما نادى فً ال ّنةا

بعةد هةزٌمتهم مةن الخةوارج " :إلةًّ إلةًّ

ّ
وٌنز ال ّنصر على الجّ مٌع فٌظهةرون،
عباد هللا ،فإنّ هللا ربّما ٌَ ِك ُ الجّ مع الكثٌر إلى أنفسهم فٌهزمون،
ولعمري ما بكم ا ن من قلّة ،إ ّنً لجماعتكم لراض ،وإ ّنكم ألنتم أه الصّبر وفرسةان أهة المصةر".

ٕ

فهو ٌرٌد أن ٌقبلوا نحوه ال إلى ؼٌره بتوكٌد اسم الفع (إلًّ ) توكٌدا لفظٌّا ،وٌرٌد أن ٌثبّت فةً أنفسةهم
أنّ ال ّنصر والهزٌمة من عند هللا سبحانه وتعالى.
ومنهةةا قةةو معاوٌةةة بةةن أبةةً سةةفٌان لعبةةد هللا بةةن ّ
الزبٌةةر بعةةدما طلةةب منةةه عبةةد هللا أن ٌةةر ّد الفةةًْ ء
للمهاجرٌن واألنصار ،وٌحفظ وصٌّة نبةًّ هللا ـ صةلى هللا علٌةه وسةلم ـ فةٌهم ،وأن ٌقبة مةن محسةنهم،
ةذبب وقةد أكة ألٌتهةةاٖ ٗ".إنّ
وٌتجةاوز عةن مسةٌبهم .وقولةةه " :هٌهةات هٌهةات ،وهللا مةةا تةؤمن ال ّنعجةة الة َ
معاوٌة ٌرٌد تثبٌت المعنى فً ذهن عبد هللا بةن ّ
الزبٌةر مةن أ ّنةه لةن ٌةؤمن جانةب المهةاجرٌن واألنصةار
بعدما وقفوا مع علًّ بةن أبةً طالةب ـ كةرّ م هللا وجهةه ـ ضة ّده .وٌمكةن أن ٌكةون الؽةرض الببلؼةً مةن
وراء هذا ال ّتوكٌد االستبعاد ،حٌث إ ّنه ٌستبعد األمان من جانب المهاجرٌن واألنصار.
وقةةد ٌخةةرج توكٌةةد اسةةم الفعة توكٌةةدا لفظ ٌّةةا إلةةى الزيببادة فببي ال ّتحببذير كمةةا فةةً قةةو ابةةن ع ّبةةا :
حذار من سوء ال ّنٌّة ،فإ ّنها تر ّد األمنٌّة ،وتكون سببا لفساد هذٌن الحٌٌّن بعد صةبلحهما ،وسةعٌا
فحذار
"
ِ
ِ
٘
عجب كما فً قو علً بن أبً طالب ـ كرّ م هللا
فً اختبلفهما بعد ابتبلفهما  ".وقد ٌخرج أٌضا إلى ال ّت ّ

ت هٌهات هٌهات! قد باٌنتك ثبلثا ال رجعةة
ت أم إلًّ تشوّ ق ِ
وجهه ـٌ " :ا دنٌا ؼرّ ي ؼٌري ،ألًِ تعرّ ض ِ
الزاد ،وبعد السّفر ووحشة ّ
فٌها ،فعمرك قصٌرٌ ،وخطرك حقٌرٌ ،آه من قلّة ّ
الطرٌق ٙ".إنّ علٌّا فً هةذا
هذا الكبلم ٌتعجّ ب من أمر ال ّدنٌا التً تؽرٌه وتتعرّ ض له وهو ٌعرؾ ما فٌها جٌّدا فبل ٌنتبه إلٌها.

ٔ ٘ ٛجٌٍّٙد ذٓ أذٚ ٟفٍز حٌُ ذٓ ٍُْجق جَ٤و ٞجٌؼطى ٟأذْ ٛرؼ١ى (ٖ٘5رـ)ٌٚ ،رى فر ٟوذرحٗٔٚ ،رأ فر ٟجٌرٛرٍزٚ ،لرىَ
جٌّىٕ٠س ِغ أذ ٗ١أّ٠حَ ػٍّ ذٓ جٌهطحخ ٌٟٚٚ ،ئِحٌز جٌرٍٛز ٌّٛؼد ذٓ جٌُذٚ ،ٍ١فمثص ػ ٕٗ١ذٍّٓلٕى .لرحي ف١رٗ ػررى هللا
ذٓ جٌُذً٘ :ٍ١ج ْ١ى أً٘ جٌؼٍجق .ضٛف ٟف ٟنٍجْحْ .جٔظٍ :ج٤ػالَ .ٖٔ٘/7
ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٗٗ9/

ٖ

ج١ٌ٤سِ :ح ٌود جٌؼؿُ ِٓ ٖكُ ٌٚكُ.

ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٔٙٙ/

٘

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٔٓٙ/

ٙ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٖ7ٗ/
٘9

أمّا قو ال ّسٌّد عابشة فً خطبة لها فً أه البصر ٌوم الجّ م  " :أ ٌّها ال ّنةا  :صةه صةه ،إنّ لةً
علةٌكم حة ّ
ةق األمومةة ،وحرمةةة الموعظةة ،ال ٌ ّتهمنةةً إال مةةن عصةى ر ّبةةه ٔ".فةإنّ ال ّتوكٌةةد فٌةه قةةد خةةرج
لؽرض ببلؼًّ هو ّ
جر .فهً تنهى أه البصر عن ك كبلم ٌ ّتهمونها فٌه.
الز ُ
أمّا قو أحدهم عندما سؤله معاوٌة " :وما تقو فً بنً الحارث بةن كعةب قةا  :فرّ اجةو اللّكةاكٕ،
وفرسان العةراك ،ولِةزاز الضِّةكاك ،تةراكِ تةراكِ  ٖ".فقةد خةرج فٌةه ال ّتوكٌةد لل ّتعظبيم .أي دع هةإالء وال
تتح ّدث بشؤنهم ،فإ ّنهم فً أسمى مكان.

ٗ

اللفظي:
ثانيا :فوائد التوكيد
ّ
ت العربُ بال ّتوكٌد اللفظًّ عبثا وال إسهابا فً كبلمهم ،إ ّنما جاء التوكٌد اللفظًّ لتحقٌةق فوابة ُد
لم ٌؤ ِ
مرجوّ من وراء ذلك ،ومن أهم تلك الفوابد التً ٌؤتً بها ال ّتوكٌد اللفظً " أن ٌدفع المتكلم ضرر ؼفلة
السّامع أو عدم اإلصؽاء :فإذا ظنّ المتكلم أنّ السّامع ؼاف عن سماع اللفظ فبل ب ّد من أن ٌكرّ ر له اللفظ
لٌدفع هذا الضرر ،وال ٌنفةع هنةا ال ّتوكٌةد المعنةوي ،فةإذا قلةت( :أقبة محمةد) .وكةان المةتكلم ؼةافبل مةن
سةةماع لفةةظ (محمةةد) أو لةةم ٌكةةن مصةةؽٌا فةةبل ٌنفةةع أن تقةةو ( :نفسةةه) أو (عٌنةةه)؛ أل ّنةةه لةةم ٌسةةمع الكلمةةة
نفسها فبل ب ّد من أن تعٌد له اللفظة لٌسمعها".
المإ ّكد
َ

٘

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٖٓٙ/

ٕ

جٌٍىحن :جٌ ُّقحَِٚ .ػٍٙح جٌّٟىحنّ .
 ٌُٖٚوـ (ٌ ّوٖ)ّ ٖ :ىٖ ٚأٌٛمٗ.

ٖ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖ59/

ٗ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك ٘حِٕ َٕ.ٖ95/

٘ ِؼحٔ ٟجٌٕكر ،ٛفحٞرً ٚرحٌف جٌٓرحٍِجتٖ ،ٟرٍوس جٌؼحضره ٌٍطررغ ٚجٌٕٗرٍ ٚجٌط٠َٛرغ ،جٌمرحٍ٘ز ـ ِٛرٍ ،جٌطرؼرس جٌػحٔ١رس،
ٖٕٗٔ٘ـ ـ َٖٕٓٓ.ٖٔٓ/َٗ .
ٓٙ

وقد ورد مث هذا فً خطب العرب ووصاٌاهم فً قو حٌّان بن ظبٌان " :إ ّنك وهللا لو سةرت بنةا
أنت وجمٌع أصح ابك نحو أحد هذٌن الوجهٌن ،ما اطمؤننتم به حتى ٌلحق بكم خٌو أه مصر ٔ".فقد
َ
َ
(سةرت) بضةمٌر المخاطةب المنفصة (أنةت) حتةى ٌةدفع ؼفلةة
(ت) فةً
أكد ضمٌر المخاطب المتصة
السّامع أو عدم إصؽابه.
وفابةد ال ّتوكٌةد اللفظةً تقوٌةة المعنةى فةً نفة

السّةامع بال ّنسةبة إلةى رفةع مجةاز الحكةم ،وإن كةان

المحكةةوم علٌةةه فةةً نهاٌةةة اإلٌضةةا ٕ ،ودفةةع تةةوهّم المجةةازٖ ،فقةةد ٌةةذكر المةةتكلم حكمةةا فةةٌظنّ ال ّسةةامع أنّ
المتكلم لم ٌقصد الحكم حقٌقة ،وإ ّنما أراده تجوّ زا ومبالؽة ،فٌكرّ ر اللفةظ إلزالةة هةذا الظةنّ  ،ولٌثبّةت فةً
ذهنه أنّ الحكم كما ذكر لٌ

فٌه تجوّ ز ،وذلك كما إذا قلت( :عدا األمٌر) فربّما ظنّ السّةامع أنّ األمٌةر

مشى سرٌعا فسمٌّته عدوا ،فبل ب ّد فً نحو هذا من إزالة ال ّتجوّ ز بتكرٌر اللفةظ ،أو بةالمجًء بالمصةدر،
فتقو ( :عدا عدا األمٌر) ،أو (عدا األمٌر عدوا).

ٗ

وفابدته أٌضا إزالة اال ّتساع ،وذلك أنّ االسم قد ٌنسب إلٌه الخبر ،وٌراد به ؼٌةره مجةازا ،كقولةك:
جةةاءنً زٌ ة ٌد ،فإ ّنةةه قةةد ٌةةراد جةةاءنً ؼبلمةةه أو كتابةةه ،ومنةةهَ :ع ّمة َةر ال ُسةةلطان دارا ،أو حفةةر نهةةرا ،أي:
أصحابه بؤمره ،فإذا قلت :جاء زٌ ٌد زٌ ٌد .كان هو الجابً حقٌقة.

٘

وقد ورد على هذه الفوابد لل ّتوكٌد اللفظً عد نصوص فةً خطةب العةرب ووصةاٌاهم ،منهةا قةو
الخوارج بعضهم لبعض" :إنّ هةذا الةذي صةنعتم أمة

بؽٌةر رأي وال صةواب مةن األمةر ،تقةاتلون مةع

رج ال تدرون لعله لٌ على رأٌكم ،إ ّنما كان أم ِ ٌقاتلكم هو وأبوه ٙ".فقةد أ ّكةدوا الضّةمٌر المسةتتر
فً (ٌقاتلكم) بضةمٌر الؽابةب المنفصة (هةو) دفعةا مةنهم لتةو ّهم المجةاز ،وحتةى ال ٌعتقةد السّةامعون أنّ

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٗٗ٘/

ٕ

جٖ٤رحٖ ٚجٌٕظحتٍ ٕ.ٗ7ٕ/

ٖ

ّ٘غ جٌٛٙجِغ ٖ.ٖٔٙ/

ٗ

ِؼحٔ ٟجٌٕك.ٖٔٔ/َٗ ٛ

٘ جٔظٍ :جٌٍرحخ ف ٟػًٍ جٌرٕحء ٚجإلػٍجخ ،أذ ٛجٌرمحء ػرى هللا ذٓ جٌكٓ ٓ١جٌؼىرٍ ّ
 ،ٞضكم١ك :غحَِ ٞهطرحٌ ّ١ٍ٠رحش ،وجٌ
وجٌ جٌفىٍ جٌّؼح ٍٚـ ذٍٚ١ش ،وجٌ جٌفىٍ ـ وِٗك ،جٌطرؼس ج٘ٔٗٔٙ ،ٌٝٚ٤ـ ـ ٘.ٖ9ٗ/ٔ .َٔ99
ٙ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٔٙ9/
ٔٙ

الذي كان ٌقاتلهم أم ِ جنود عبد هللا بن ّ
الزبٌر أو أقاربه أو أصحابه .لكن مع هذا ال ّتوكٌد اللفظً تبةٌّن
لهم ووقر فً نفوسهم أنّ الذي كان ٌقاتلهم أم ِ هو عبد هللا بن ّ
الزبٌر نفسُه.
وتكمن فابد ال ّتوكٌد فً تمكٌن المعنى فً ال ّنف  ،وإزالة الؽلط عمّن سةمع( :هللا أكبةر) فتةوهّهم أنّ
إنسانا كبّر من ؼٌر آذان ،فإذا تكرّ ر فقد زا الشكّ ٔ.وٌحص أٌضا مع إزالة الؽلط تمكٌن المعنى فةً
ال ّنف

كما إذا أردنا أن نحفظ شٌبا كرّ رناه ،وقد ٌراد به مع تمكٌن المعنى تعظٌم شةؤنه كمةا فةً كلمةات

ا ذان.

ٕ

ص " وفابد ال ّتوكٌةد تمكةٌن المعنةى فةً نفة
وقد جاء فً شر المف ّ

المخاطةب وإزالةة الؽلةط فةً

ال ّتؤوٌ  ،وذلك من قب أن المجاز فً كبلمهم كثٌرٌ شابعٌ ٌعبةرون بةؤكثر الشةًء عةن جمٌعةه وبالمسةبب
عن السّبب ،وٌقولون :قام زٌ ٌد .وجاز أن ٌكون الفاع ؼبلمه أو ولده .وقام القو ُم ،وٌكون القابم أكثرهم
ونحوهم ممّن ٌنطلق علٌه اسم القوم .وإذا كان كذلك وقلت :جاء زٌ ٌد .ربّما تتوهّم من السّامع ؼفلة عن
اسم المخبر عنه أو ذهابا عن مراده فٌحمله على المجاز ،فٌزا ذلك الوهم بتكرٌر االسم فٌُقا  :جاءنً
زٌ ٌد زٌ ٌد".

ٖ

وقةد ورد فةً خطبةة لعلةً بةن أبةً طالةب ـ كةرّ م هللا وجهةه ـ قولةه " :فتنةادوا وال تخةاطبوهم وال
تكلمةةوهم ،وتهٌّبةةوا للقةةاء الةةرّ بِّ  ،الةةرّ وا َ الةةرّ وا َ إلةةى الجّ ّنةةة ٗ".فقةةد أ ّكةةد كلمةةة (الةةرّ وا ) توكٌةةدا لفظ ٌّةةا
بإعادتها ظ ّنا منه أنّ السّامعٌن لم ٌسمعوا الكلمة األولى ،أو أ ّنه اعتقد أنّ السّةامعٌن اعتقةدوا أ ّنةه أخطةؤ؛
فكرّ رها ح ّتى ٌثبت ذلك المعنى فً نفو

السّامعٌن.

وقد جاء فً ال ّتبصر وال ّتذكر أنّ من فوابةد ال ّتوكٌةد " إثبةات الخبةر بةال ّتكرٌر أو بمةا ٌقةوم مقامةه؛
فلهذا جاز تؤكٌد المضمر ٘".ومةن إثبةات الخبةر بةال ّتكرٌر فةً خطةب العةرب ووصةاٌاهم قةو ٌزٌةد بةن
عاصةم المحةةاربً  " :ثةةم خةةرج بهةةم هةةو وإخةةو لةةه ثبلثةةة هةةو رابعهةةم ،فؤصةةٌبوا مةةع الخةةوارج بةةالنهر،
ٔ

جٌطرٍٛز ٚجٌطًوٍز ٔ.ٖٔٙ/

ٕ

جٌٛفٛز جٌٛف١س فٍٖ ٟـ جٌىٌز جٌ٤ف١س ٔ.77ٓ/

ٖ

ٍٖـ جٌّف ّ
ٗٓ/ٖ ًٛـٔٗ.

ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٗٔ٘/

٘

جٌطرٍٛز ٚجٌطًوٍز ٔ.ٔٙ٘/
ٕٙ

وأصةةٌب أحةةدهم بعةةد ذلةةك بالنخٌلةةة ٔ".فقةةد أ ّكةةد ضةةمٌر الؽابةةب المسةةتتر فةةً (خةةرج) بضةةمٌر الؽابةةب
المنفص (هو).
وقو الحسٌن بن علً رضً هللا عنهما " :فسار إلٌه الحرّ ح ّتةى وقةؾ هةو وخٌلةه مقابلةه فةً حةرِّ
الظهٌر  ٕ".فقد أ ّكد ضمٌر الؽابب المستتر فً (وقؾ) بضمٌر الؽابب المنفص (هو).
وقد ذكر ابن قٌّم الجوزٌّة أنّ " تؤكٌد الضّمٌر الم ّتص بالمنفص أبلػ فً بابه مةن االقتصةار علةى
أحدهما دون ا خر ٖ".وهذه فابد من فوابد ال ّتوكٌد اللفظً التً ورد نصوص علٌها فً خطب العةرب
سرت بنا َ
َ
أنت وجمٌةعُ أصةحابك نحةو أحةد هةذٌن
ووصاٌاهم ،منها قو حٌّان بن ظبٌان " :إ ّنك وهللا لو
َ
(ت) فةةً
ضةةمٌر الم ّتصة
الةوجهٌن ،مةا اطمةةؤننتم بةه ح ّتةةى ٌلحةق بكةةم خٌةو أهة مصةر ٗ".فقةةد أ ّكةد ال ّ
َ
(أنت).
(سرت) بالضّمٌر المنفص
وقو معاذ بن جوٌن " :وإذا قلتمةا أنتمةا هةذا وأنتمةا سةٌّدا المسةلمٌن ،وذوا أنسةابهم فةً صةبلحكما
ودٌنكمةةا وقةةدركما ،فمةةن ٌةةرأ

المخةةاطبٌن الم ّتصةة (تمةةا) بضةةمٌر
المسةةلمٌن  ٘".فقةةد أ ّكةةد ضةةمٌر
ِ

المخاطبٌن المنفص (أنتما) ،وهذا أبلػ من االقتصار على أحدهما دون ا خر.
ت فقد قةرّ رْ َ
ومن فوابد التوكٌد اللفظً أٌضا " أ ّنك إذا كرّ رْ َ
ت المإ ّكةد ،ومةا علةق بةه نفة ُ السّةامع،
َ
وأمطت شبهة ربَّما خالج ْته ،أو توهّمت ؼفلة وذهابةا عمّةا أنةت بصةدده فؤزلتةه ٙ".هةذا
وم ّكنته فً قلبه،
إضافة إلى أ ّنه ٌإدي دورا فً تقوٌة المعانً ،ورعاٌة االنسجام بٌن المواقؾ المختلفة.

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٗٓ5/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٗٙ/

ٖ

جٌفٛجتى جٌّٗٛق ٘ ٕ٘ٓ.

ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٗٗ٘/

٘

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٖٗ5/

7

ٖ ٙرررٍـ جٌّف ّ
ٛرررً فرررٚ ٟرررٕؼس جإلػرررٍجخ جٌّْٛررر َٛذرررـ( جٌطّهّ١رررٍ) ،جٌمحْرررُ ذرررٓ جٌكٓررر ٓ١جٌهرررٛجٌَِ ّ٘ٙٔ7( ٟرررـ)،
ضكم١ك:ػرىجٌٍقّٓ ذٓ ٍّْحْ جٌؼػ ،ٓ١ّ١وجٌ جٌغٍخ جإلْالِ ،ٟذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌطرؼس ج.75/ٕ .َٔ99ٓ ،ٌٝٚ٤
 7أْررحٌ١د جٌطّٛو١ررى فرر ٟجٌمررٍآْ جٌىررٍ ،ُ٠ػرررى جٌررٍقّٓ جٌّطررٍو ،ٞجٌ ر ّىجٌ جٌؿّّح٘٠ٍ١ررس ٌٍٕٗررٍ ،جٌطرؼررس جٌٚ٤رر.َٔ95ٙ ،ٝ
٘٘ٔ.
ٖٙ

ومن األمثلة على هذه الفوابد فً خطب العرب ووصاٌاهم كبلم الحسن البصريّ فً خطبة لهٌ" :ا
أهلً :صبلتكم صبلتكم ،زكةاتكم زكةاتكم ،جٌةرانكم جٌةرانكم ،إخةوانكم إخةوانكم ،مسةاكٌنكم مسةاكٌنكم،
لع ّ هللا ٌرحمكم"ٔ .فقد قرّ ر الحسن البصريّ ـ فً هذا الكبلم ـ المإ ّكدَ فً نفو
قلوبهم.

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٗ55/
ٗٙ

ال ّسامعٌن ،وم ّكنةه فةً

ِس ُب ُه في كتاب جمهرة خطب العرب ووصاياهم:
عد ُد ورو ِد التوكي ِد
اللفظي ون َ
ّ
األدب العربًّ إلى ع ّد عصور ،وجعلةوا لكة ّ عصةر بداٌةة ونهاٌةة ،ومةن هةإالء
قسّم المإرّ خون
َ
المإرّ خٌن شوقً ضٌؾ ،حٌث أشار إلى أنّ العصر الجاهلًّ ٌبدأ منذ قرن ونصةؾ قبة البعثةة النبوٌّةة
ٔ ،أمّا العصر اإلسبلمً فٌبدأ منذ ظهور الرسةو ـ صةلى هللا علٌةه وسةلم ـ إلةى سةقوط الدولةة األموٌةة
سنة ٕٖٔهـ 7٘ٓ /م ،والعصر الثالث هو العصر العباسًّ الذي استمرّ إلى سقوط بؽداد فةً ٌةد التتةار
سنة ٙ٘ٙهـ ٕٔ٘1 /م ،وٌُق ّسم بعضُ المإرّ خٌن هذا العصر قسمٌن :العصر العباسً األو وٌمت ّد نحو
مابة عام ،والعصر العباسًّ الثانً وٌستق ّ ببقٌّة العصرٕ.

ْ
صفوت فً كتابه "جمهر خطب العرب ووصةاٌاهم" ألفةا وسةتٌن (ٓ)ٔٓٙ
وقد جمع أحمد زكً
خطبة ووصٌّةّ ،
توزعت على أربعة عصور على النحو ا تً:
العصر الجاهلًّ  :ست وسبعون ( )7ٙخطبة ،وأربع عشر (ٗٔ) وصٌّة.
عصر صدر اإلسبلم :ثبلثمبة وخم
العصر األمويّ  :أربعمبة وخم

عشر (ٖ٘ٔ) خطبة ،وثبلث وثبلثون (ٖٖ) وصٌّة.

وستون (٘ )ٗٙخطبة ،وسبع عشر ( )ٔ7وصٌّة.

وثمان وعشرون ( )ٕٔ1خطبة ،واثنتا عشر (ٕٔ) وصٌّة.
العصر العباسًّ األو  :مبة
ٍ

ٔ جٔظٍ :جٌؼ ٍٛجٌؿحٍٖ٘ٛ ،ٟل١ٞ ٟف ،وجٌ جٌّؼحٌ  ،جٌمحٍ٘ز ـ ِ ،ٍٛجٌطرؼس جٌػحٔ١س ٚجٌؼٍٗ٘ .َٕٓٓٓ ،ْٚ
.ٖ5
ٕ

جٔظٍ :جٌّٛىٌ جٌٓحذك ٘ ٗٔ.
٘ٙ

وقد جاءت نسب التوكٌد اللفظً مختلفة من عصر إلى عصر ٌُوضّحها الجدو ا تً:

عدد نصوص التوكيد اللفظي في كل عصر
عدد النصوص التً ورد

نسبة التوكٌد فً كتاب

العصر

فٌها التوكٌد اللفظً

الجمهر

الجاهلً

صفر

ٓ%

صدر اإلسبلم

ٕٓ

ٕ٘%

األموي

٘ٗ

ٕ٘%٘ٙ.

العبّاسًّ األو

٘ٔ

٘%ٔ1.7

المجموع

ٓ1

ٓٓٔ%

من خبل استنطاقنا للجدو السابق ٌتبٌّن أنّ مجموع نصوص التوكٌد اللفظًّ فةً خطةب العةرب
ووصاٌاهم فً كتةاب (جمهةر خطةب العةرب) قةد بلةػ ثمةانٌن نصّةا ،حةاز العصةر األمةويّ علةى نسةبة
(ٕ٘ )%٘ٙ.مةةن عةةدد نصةةوص التوكٌةةد اللفظةةًّ  ،وهةةو بهةةذه النسةةبة ٌكةةون أكثةةر عصةةر مةةن العصةةور
األربعة ٌرد فٌه التوكٌد اللفظًّ .

أمّا توكٌد االسم توكٌدا لفظٌّا فقد ورد فً سبعة وثبلثٌن نصّا على النحو ا تً:

اللفظي لألسماء
التوكيد
ّ
الحالة اإلعرابٌة

عدد وروده فً كتاب الجمهر

النسبة المبوٌة

فً حالة الرفع

صفر

ٓ%

فً حالة النصب

ٖ7

ٓٓٔ%

فً حالة الجر

صفر

ٓ%

المجموع

ٖ7

ٓٓٔ%

ٙٙ

ٌتبٌّن لنا من خبل الجةدو السّةابق أنّ كة ّ نصةوص توكٌةد االسةم توكٌةدا لفظٌّةا جةاءت منصةوبة،
وهذا له ما ٌبرّ ره ،وهو ارتباط الخطب والوصاٌا الوثٌق بؤسلوبً اإلؼراء والتحذٌر الذٌن جاء علٌهما
أكثر ال ّنصوص.
ولم ٌرد أيّ نصّ على توكٌد األسماء المنصوبة توكٌدا لفظٌّا فً العصةر الجةاهلً ،بٌنمةا ّ
توز ْ
عةت
النصوصُ السبعُ والثبلثون التً ورد فٌها أمثلة على توكٌد األسماء المنصوبة توكٌةدا لفظٌّةا علةى بقٌّةة
العصور ،نوردها فً الجدو األتً:

اللفظي لألسماء المنصوبة
التوكيد
ّ
العصر

العدد

النسبة

الجاهلً

صفر

ٓ%

صدر اإلسبلم

٘ٔ

%ٖ9.ٗ7

األموي

ٕٔ

%ٖٔ.٘7

العبّاسًّ األو

ٓٔ

ٗ%ٕ1.9

المجموع

ٖ7

%99.91

ونبلحظ من خبل الجدو السابق أنّ عصر صدر اإلسبلم قد حاز على أكبر نسبة مةن نصةوص
توكٌد األسماء المنصوبة توكٌدا لفظٌّا ،تبله العصر األمويّ فالعباسًّ  ،أمّا العصر الجاهلًّ فلم ٌرد فةً
خطبه ووصاٌاه أيّ نص على توكٌد األسماء توكٌدا لفظٌّا فً حالة النصب.
أمّا توكٌد الضمابر توكٌدا لفظٌّا فقد جاء فً ثمانٌة وعشرٌن نصّةاّ ،
توزعةت بةٌن توكٌةد الضةمابر
التً تكون فً مح ّ رفع ،وبٌن توكٌد الضمابر التً تكون فً مح ّ نصب ،بٌنما لم ٌرد أيّ نصّ على
توكٌد الضمابر التً تكون فً مح ّ جر توكٌدا لفظٌّةا ،والجةدو ا تةً ٌُبةٌّنُ لنةا أعةداد تلةك النصةوص
ون َِس ِبها:

ٙ7

اللفظي للضمائر
التوكيد
ّ
محلها اإلعرابي

العدد

النسبة المئوية

ضمابر محلها الرفع

ٕٗ

% 1٘.ٔ1

ضمابر محلها النصب

ٗ

ٔ% ٔٗ.1

ضمابر محلها الجر

صفر

ٓ%

المجموع

ٕ1

%99.99

والبلفةةت للنظةةر أنّ العصةةر الجةةاهلً بلةةػ عةةدد خطبةةه ووصةةاٌاه فةةً كتةةاب جمهةةر خطةةب العةةرب
تسعٌن خطبة ووصٌّة ،لم ٌرد فٌها أيّ نص على توكٌد الضمابر توكٌدا لفظٌّا ،والجدو ا تً ٌبٌّن لنا
نسبة ورود توكٌد الضمابر توكٌدا لفظٌّا فً ك ّ عصر:

ضمائر محلها الرفع

ضمائر محلها النصب
العصر

العدد

النسبة المبوٌة العدد

الجاهلً

صفر

ٓ%

صفر

صدر اإلسبلم

ٔ

ٕ٘ %

ٔ

% ٗ.ٔٙ

األموي

ٖ

٘% 7

ٕٓ

ٖٖ% 1ٖ.

صفر

ٓ%

ٖ

٘% ٕٔ.

ٓٓٔ %

ٕٗ

% 99.99

العباسً األو
المجموع

ٗ

النسبة المبوٌة
ٓ%

ومن خبل استنطاقنا للجدو السابق ٌتبةٌّن أنّ العصةر الجةاهلًّ لةم ْ
ٌةرد فٌةه أيّ نةص علةى توكٌةد
نصةوص توكٌةد
الضمابر توكٌدا لفظٌّا ،بٌنمةا حةاز العصةرُ األمةويّ علةى أعلةى نسةبة مةن حٌةث ورود
ِ
الضمابر توكٌدا لفظٌّا فٌه ،حٌث َو َردَ فٌه ثبلثة وعشةرون نصةا مةن أصة ثمانٌةة وعشةرٌن نصةا َو َردَ
فٌها أمثلة على توكٌد الضمابر توكٌدا لفظٌّا فً كتاب (جمهر خطب العرب).
ٙ5

أمّا توكٌد اسم الفع توكٌدا لفظٌّا فقد ورد فً ثبلثةة عشةر نصّةا ،ومةع أنّ اسةم الفعة األمةر األكثةر
ورودا فً الكبلمٔ إال أنّ توكٌد اسم الفعة الماضةً األكثةر ورودا فةً خطةب العةرب ووصةاٌاهم كمةا
ٌبٌّن ذلك الجدو ا تً:

عدد النصوص التي ورد
اللفظي لألسماء
التوكيد
ّ

فيها توكيد اسم الفعل

النسبة المئوية

اسم الفع الماضً

7

ٗ%ٖ٘.1

اسم الفع المضارع

صفر

ٓ%

اسم الفع األمر

ٙ

٘ٔ%ٗٙ.

المجموع

ٖٔ

%99.99

والجةةدو السةةابق ٌبةٌّن أن توكٌةةد اسةةم الفعة الماضةةً توكٌةةدا لفظ ٌّةةا قةةد حةةاز علةةى أكبةةر نسةةبة مةةن
النصوص التً ورد فٌها توكٌد اسم الفع توكٌدا لفظٌّا ،بٌنمةا لةم ٌةرد أيّ نةصّ علةى توكٌةد اسةم الفعة
المضارع توكٌدا لفظٌّا.

ٔ

جٔظٍ :جٌٕك ٛجٌٛجف.ٔٗٗ/ٗ ٟ
ٙ9

ْ
وردت فٌه نصوص توكٌد أسماء األفعا توكٌدا لفظٌّا:
والجدو ا تً ٌُبٌّنُ العصر الذي
اللفظي السم الفعل
التوكيد
ّ
األمر

اللفظي للفعل الماضي
التوكيد
ّ
العصر

العدد

النسبة المبوٌة

العدد

النسبة المبوٌة

الجاهلً

صفر

ٓ%

صفر

ٓ%

صدر اإلسبلم

ٔ

%ٔٗ.ٕ1

ٔ

%ٔٙ.ٙٙ

األموي

ٙ

ٔ%1٘.7

ٗ

%ٙٙ.ٙٙ

العباسً األو

صفر

ٓ%

ٔ

%ٔٙ.ٙٙ

المجموع
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%99.99

ٙ

%99.91

من خبل الجدو السابق ٌ ّتضح أ ّنه لم ٌرد أي نص فً العصر الجاهلً والعصةر العباسةً األو
على توكٌد اسم الفع الماضً توكٌدا لفظٌّا ،كما أ ّنه لم ٌرد فً العصةر الجةاهلً أيّ نةصّ علةى توكٌةد
اسم الفع األمر توكٌدا لفظٌّا ،بٌنما ورد فً العصر األموي عشر نصوص على توكٌد أسماء األفعا
توكٌدا لفظٌّا من أص ثبلثة عشر نصا ورد فٌها توكٌد أسماء األفعا توكٌدا لفظٌّا.

ٓ7

الفصل الثاني
المعنوي في كتاب جمهرة خطب العرب ووصاياهم.
التوكيد
ّ

ٔ7

المبحث األول
المعنوي وأنماطه
التوكيد
ّ
المعنوي:
التوكيد
ّ
معان عدٌد دوّ نها علماء ال ّنحو فً مإلفاتهم منهةا مةا ذكةره ابةن عصةفور
لمصطلح التوكٌد المعنويّ
ٍ
ك عن المح ّدث عنه وله ألفاظ ٌُبوّ ب
(ٙٙ9هـ) من أنّ التوكٌد المعنويّ هو التوكٌد الذي ٌراد به إزالة ال ّش ّ
لهةةا فةةً ال ّنحةةو وهةةً للواحةةد المةةذ ّكر :نفسةةه ،وعٌنةةه ،وكلةةه ،وأجمةةع ،وأكتةةع ،وقةةد ٌُقةةا  :أبصةةع ،وأبتةةع،
ولبلثنٌن ،أنفسهما ،وكبلهما ،وللجمٌع أنفسهم ،وكلهم ،وأجمعون ،وأكتعون ،وقةد ٌُقةا أٌضةا :أبصةعون،
وأبتعون ،وللواحد  ،نفسها ،عٌنها ،كلها ،جمعاء ،كتعاء ،وقد ٌُقا  :بصةعاء ،بتعةاء ،ولبلثنتةٌن ،أنفسةهما،
أعٌنهما ،كلتاهما ،ولجماعة المإ ّنث ،أنفسهنّ  ،أعٌنهنّ  ،كلهنّ  ،جُ َمع ،ك َتع ،وقد ٌُقا ُ :بصّع ،و ُب َتع.

ٔ

فابن عصفور فً عرضه لمفهوم التوكٌد المعنويّ ٌبٌّنُ أ ّنه ٌجًء إلزالة الشةكّ ،كمةا أ ّنةه ٌفصّة فةً
ذكر ألفاظ التوكٌد المعنويّ  ،فتار ٌُسندها لضمٌر المفرد المةذكر ،وتةار أخةرى ٌُسةندها لضةمٌر المثنةى،
وثالثة ٌُسندها لضمٌر الجمع.
أمّا أبو الفداءٕ فقد عرّ فه بؤ ّنه تابع ٌقرّ ر أمر المتبوع فً ال ّنسبة أو ال ّشمو  .ومثا التؤكٌد الذي ٌقرّ ر
أمر المتبوع فً ال ّنسبة قولك :جاءنً زٌ ٌد نفسُه ،ومةا أشةبهه ،والةذي ٌقةرّ ر فةً ال ّشةمو نحةو :جةاء القةوم
كلهم.

ٖ

ٔ انظر :المقرّب ،علً بن مإمن المعروؾ بابن عصفور (ٙٙ9هـ) ،تحقٌق :أحمةد عبةد السةتار الجةواري وعبةد
هللا الجبةةوري ،الطبع ةة األولةةىٖٔ9ٕ ،هةةـ ـ ٕٔ97م ٕٖ1 /ٔ .ـ  ،ٕٖ9وانظةةر :المقدمةةة ال ّسةةعدٌّة فةةً ضةةوابط
العربٌّة ص .ٕٔٙ
ٕ هو إسماعٌ بن علً بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أٌّوب (ٕٖ7هـ) :الملك المإٌد صاحب حما  .مةإرخ
جؽرافً قرأ التةارٌخ واألدب وأصةو الةدٌن ،واطلةع علةى كتةب كثٌةر فةً الفلسةفة والطةب ،وعلةم الهٌةؤ  ،ونظةم
الشعر ولٌ بشاعر ،وأجاد الموشحات ،وله تصانٌؾ كثٌر  ،منها" :المختصر فةً أخبةار البشةر" ـ وٌعةرؾ هةذا
الكتاب بتارٌخ أبً الفداء ـ ،و"تقوٌم البلدان" ،و"نوادر العلم" .انظر :األعبلم ٔ.ٖٔ9/
ٖ ال ُكنةاش فةةً النحةو والتصةةرٌؾ ،أبةةو الفةداء (ٕٖ7هةةـ) ،دراسةة وتحقٌةةق :جةةود مبةروك محمةةد ،مكتبةةة ا داب،
القاهر ـ مصر ،الطبعة الثانٌةٕٔٗٙ ،هـ ـ ٕ٘ٓٓم .مٔ.ٔٙ1/
ٕ7

ومنهم من عرّ فه بؤ ّنه توكٌ ٌد " لتقرٌر نسبة ال ّشمو  ،وهو بةؤن ٌُكةرّ ر مةن حٌةث المعنةى ،مةا فهةم مةن
المتبوع تضمنا ال مطابقة ،وذلك ،بكبل ،وك  ،وأجمع ،وثبلثتهم ،وأربعتهم ،ونحو ذلك".

ٔ

أمّا ابن مالك فقد عرّ ؾ التوكٌد المعنويّ بقوله " :التوكٌد المعنويّ  :هةو المعتة ّد بةه فةً ال ّتوابةع ،وهةو
على ضربٌن :أحدهما :الذي قصِ دَ به رفع توهّم السّامع أنّ المتكلم حةذؾ مضةافا وأضةاؾ المضةاؾ إلٌةه
مقامه ،نحو :قت العدوّ زٌ ٌد نفسُه ،فبذكر ال ّنف

علم السّامع أنّ زٌدا باشر القت وحده ،ولوال ذلةك ألمكةن

اعتقةاد كونةةه أمةةرا ال مباشةةرا .والثةةانً :أن ٌقصةةد بةةه رفةع تةةوهّم ال ّسةةامع أنّ المةةتكلم وضةةع العةةا ّم موضةةع
الخاص ،نحو قولك :جاء بنو فبلن كلهم ،لم ٌرد أن ٌخصّ بالمجًء بعضا دون بعض ،ولوال ذلك ألمكن
اعتقاد ؼٌر ذلك".

ٕ

ٌتبٌّن من خبل هذا التعرٌؾ لمفهوم التوكٌد المعنويّ أنّ ابن مالك قسّم التوكٌد المعنويّ قسمٌن تبعةا
للؽرض الذي ٌخرج له التوكٌد المعنويّ .
وهذا ما نجده عند الفاكهًّ
ألفاظ معلومة ،تحفظ وال ٌُقا
وأ ّنها تحفظ وال ٌُقا

ٖ

الذي عرّ فه بؤ ّنه " تابع ٌقةرّ ر أمةر المتبةوع فةً النسةبة أو ال ّشةمو  ،ولةه

علٌهةا ألفةاظ أخةر ٗ".ومةا ٌمٌّةز هةذا التعرٌةؾ أ ّنةه بةٌّن أنّ للتوكٌةد ألفاظةا

علٌها.

وخبلصة ما تق ّدم ٌ ّتضح أ ّنه لٌ

هناك إجماعٌ على ألفاظ التوكٌد المعنويّ  ،فإنّ تلةك األلفةاظ ٌتفةاوت

عددها عند النحوٌٌن ،وأنّ التوكٌد المعنويّ ٌؤتً إمّا لتقرٌر أمر المتبوع فً النسةبة ،أو لتقرٌةر أمةره فةً
الشمو .

ٔ

شر الرضً على الكافٌة ٕ.ٖٖٙ/

ٕ

شر التسهٌ ٖ.ٕ19/

ٖ هو عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن علً الفاكهًّ الم ّكًّ الشافعًّ (ٕ97هـ) ،عالم بالعربٌة ،من فقهاء
الشافعٌة ،مولده ووفاته بمكة ،أقام بمصر مد  .من مإلفاته" :مجٌب النةدا إلةى شةر قطةر النةدى" ،و"كبلهمةا فةً
النحو" ،و"كشؾ النقاب على مخدرات ملحة اإلعراب" .األعبلم ٗ.ٙ9/
ٗ الفواكه الجنٌّة على متمّمة الجُرومٌّة ،عبةد هللا بةن أحمةد بةن علةً الفةاكهًّ الم ّكةًّ ال ّ
شةافعًّ (ٕ97هةـ) ،دراسةة
وتحقٌق :عماد علوان حسٌن ،دار الفكر ،عمان ـ األردن ،الطبعة األولىٖٔٗٓ ،هـ ـ ٕٓٓ9م .صٖ.ٖ9
ٖ7

المعنوي:
ألفاظ التوكيد
ّ

أجمع النحوٌون على أنّ للتوكٌد المعنويّ ألفاظا مخصوصة تحفظ وال ٌُقا

علٌها لك ّنهم اختلفوا فةً

عددها ،فمنهم من قا  " :األسماء التً ٌإ ّكد بها العربُ أربعة :ك  ،ونف  ،وعٌن ،وأجمع ٔ".ومنهم من
ذكر أ ّنها سبعة ألفاظ حٌن قةا  " :األسةماء الموضةوعة للتؤكٌةد :نفسةه ،وعٌنةه ،وكلةه ،وأجمةع ،وجمعةاء،
وكبل ،وكلتا".

ٕ

وقد وص عدد ألفاظ التوكٌد عند بعضهم إلى ثمانٌةة ألفةاظ ،حٌةث ورد فةً كتةاب المق ّدمةة الجزولٌّةة
فةةً ال ّنحةةو أنّ " توكٌةةد المعنةةى أو التوكٌةةد المعنةةويّ ٌكةةون بؤلفةةاظ ثمانٌةةة :ك ة  ،وكةةبل ،والةةنف  ،والعةةٌن،
وأجمع ،وأكتع ،وأبصع ،وأبتع ،وٌتفرّ ع منها بحسب أحوا المإ ّكد تثنٌة وجمعا وتذكٌرا وتؤنٌثا".

ٖ

لكةةنّ األكثةةر ورودا فةةً كتةةب النحةةا أنّ ألفةةاظ التوكٌةةد المعنةةويّ تسةةعة وهةةً :نفسةةه ،وعٌنةةه ،وكلةةه،
وأجمع ،وأجمعون ،وجمعاء ،وجُ َمع ،وكبل ،وكلتا.

ٗ

ص فً ذكر ألفاظ التوكٌد المعنويّ تبعا للضّمٌر الم ّتصة بهةا والةذي ٌعةود علةى
إال أنّ بعضهم قد ف ّ
المإ ّكد فقا  " :األسماء التً ٌإ ّكةد بهةا للواحةد المةذ ّكر :كلةه ،ونفسةه ،وعٌنةه ،وأجمةع ،وأكتةع ،ولبلثنةٌن:
كبلهما ،وأنفسهما وأعٌنهما ،وأجمعان وأك تعان ٌجوز عند الكوفٌٌن ،والجمع :كلهةم ،وأنفسةهم ،وأعٌةنهم،
وأجمعةةون أكتعةةون ،وللواحةةد المإ ّنثةةة :كلهةةا ،ونفسةةها وعٌنهةةا ،وجمعةةاء ،وكتعةةاء ،وللمةةرأتٌن :كلتاهمةةا،
وللجمْ ع :كلهن ،وأنفسهن ،وأعٌنهن ،وجُ َمع ،وكتع ،وبضع".
وأنفسهما ،وأعٌنهما،
َ

٘

ٔ المختصةةر فةةً النحةةو ،أبةةو محمةةد الحسةةن بةةن إسةةحق الٌمنةةًّ (ٓٗٗهةةـ) ،دراسةةة وتحقٌةةق :حمٌةةد أحمةةد عبةةد هللا
إبراهٌم ،إشراؾ :علٌان بن محمد الجازمًّ  ،رسالة ماجستٌر ،جامعة أم القرى ـ السعودٌةٖٔٗٔ ،هةـ ـ ٖٔ99م.
صٕ٘.
ٕ

التبصر والتذكر ٔ .ٔٙٗ/وانظر :أوضح المسالك إلى ألفٌّة ابن مالك ٖ.ٖٕ1/

ٖ المقدّمة الجزولٌّة فً النحو ،أبو موسى عٌسى بن عبد العزٌز الجزولًّ (ٙٓ7هـ) ،تحقٌق وشر  :شعبان عبد
الوهاب محمد ،مراجعة :حامد أحمد نٌ و فتحً محمد أحمد جمعة ،مطبعةة أم القةرى ،القةاهر ـ مصةر ،الطبعةة
األولى ٔٗٓ1 ،ـ ٔ911م .هامش ص ٖ.7
ٗ انظةةر :اللمةةع فةةً العربٌةةة ص  ،ٙٙوشةةر ملحةةة اإلعةةراب ص  ،ٕ11وتوجٌةةه اللمةةع ص  ،ٕٙ1والصةةفو
الصفٌة ٔ ،7ٕٖ/واللإلإ فً علم العربٌة ص ٖٗٔ.
٘

شر جم ال ّزجاجًّ ص .ٔٔ9
ٗ7

التوكيد بـ(كل):
قب الخوض فً الكبلم عن التوكٌد المعنوي بـ(ك ) وما دار على ألسنة النحا علٌها رأي الباحث أن
ٌبٌّن معناها؛ أل ّنه مرتبط بالمعانً الداللٌة التً تخرج لها فً التوكٌد المعنوي.

معن (كل) ومشتقاتها:
ٌكاد ٌجمع النحوٌون على أنّ ( ُكبل) تؤتً فً التوكٌد المعنويّ لمعنى اإلحاطة والشةمو  ،وبةالرجوع
إلةةى معةةاجم اللؽةةة نةةرى أنّ حةةروؾ (كة ّ) أو مةةا تصةةرّ ؾ مةةن ( َكٌ ) َ / َ /ةةؤتً كثٌةةرا لمعنةةى اإلحاطةةة
والشمو .
ٔ

فقد جاء فً المصبا المنٌر أنّ (كةبل) كلمةة تسةتعم بمعنةى االسةتؽراق بحسةب المقةام  .نحةو قولةه

تعةةةالى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [الطأأأورٚ ،]١٩ :لٌٛرررٗ ضؼرررحٌ :ٝﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [العنكبوت.]٨٣ :
ومن المعانً اللؽوٌة لماد (كل ) ومشتقاتها قةولهم :كلّة َ فبلنةا :ألبسةه اإلكلٌة  .وكلة الشةًء :زٌّنةه
بةالجوهر .وتكلّة الشةةً ُء بالشةةً ِء :اسةتدار بةةه وأحةةدق كاإلكلٌة  .وٌقةا  :تكلّة الشةةً ُء الشةةً َء .واإلكلٌة :
التاج ،وعصابة تزٌّن بالجوهر ،وما أحاط بالظفر ،وطاقةة مةن الةورود واألزهةار علةى هٌبةة ال ّتةاج ُتكلّة
الرأ

أو تطوّ ق العنق للتزٌٌن ،والكِلة :ستر رقٌق مثقب ٌُتوقى بةه مةن البعةوض وؼٌةره ،وؼمةام مكلة :

سحاب محفوؾ بقطع من السحاب.

ٕ

من خبل المعانً السّابقة لماد ( َكلَة َ ) ومشةتقاتها نجةد أ ّنهةا تةؤتً لمعنةى اإلحاطةة بال ّشةًء وشةموله،
وربّما هذا ما برّ ر إجماع النحوٌٌن على أنّ (كبل) تؤتً فً ال ّتوكٌد المعنويّ لمعنى اإلحاطة وال ّشمو .

ٔ

المصبا المنٌر ماد (كل ).

ٕ

لسان العرب ماد (كل ).
٘7

أقوى ألفاظ التوكيد:
ٌقو أبو البقاء العكبريّ (ٙٔٙهـ) " :أقوى ألفاظ ال ّتوكٌةد فةً الجمةع (كلهةم) ،أل ّنهةا قةد تكةون أصةبل
ٌلٌةةه العام ة  ،كقولةةك :جةةاءنً ك ة القةةوم ،وتكةةون مبتةةدأ كقولةةه تعةةالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ [ آ
عمةةران ،]ٔ1٘ :ومنةةه قولةةه تعةةالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ﭵ [ آ عمةةران ]ٔ٘ٗ :فةةٌمن رفةةع ،ومةةن
نصب جعله توكٌدا".

ٔ

إنّ لفظةة (كلهةم) أقةةوى ألفةاظ ال ّتوكٌةةد المعنةويّ فةةً الجّ مةع بحسةةب رأي العكبةريّ  ،وذلةةك أل ّنهةا تةةؤتً
توكٌةةدا وتةةؤتً ؼٌةةر توكٌةةد حسةةب موقعهةةا فةةً الجملةةة ،وحسةةب العوامة الداخلةةة علٌهةةا ،وبالفعة هةةذا مةةا
وجدناه فً خطب العرب ووصاٌاهم.
فقةةد وردت لفظةةة (كلهةةم) فةةً خطةةب العةةرب ووصةةاٌاهم توكٌةةدا معنو ٌّةةا فةةً جمٌةةع الحةةاالت الرفةةع
وال ّنصب والجر فضبل عن أ ّنها وردت مبتدأ ،واسم كان وأخواتها ،واسم إنّ  ،وفاعبل ،ومفعوال به ،واسما
مجرورا ،ومضافا إلٌه ،وؼٌر ذلك ،مما ٌإ ّكد صحّ ة ما ذهب إلٌه العكبريّ .
والجدو ا تً ٌُبٌّن ك نصوص التوكٌد المعنويّ بـ(ك ) التً وردت فً كتاب جمهر خطب العرب:

نصوص التوكيد المعنوي بـ(كل) في كتاب جمهرة خطب العرب
الرقم

النص

الصفحة

ٔ

قا  :مثلها فً خصالها كلها ،ال تصلح إال له ،وال ٌصلح إال لها.

مٕٕٔ/

ٕ

ٌرضى أنْ ٌخرج عن دنٌاه كلها فٌما ٌكسبه حسن األحدوثة وطٌب

مٕٔ٘/

الذكر.
ٖ

فهلكوا كلهم فً أربعٌن سنة.

مٔ97/

ٗ

لشكواي أنْ
أسمع القو َم كلهم كبلمً.
إ ّنً ال أقدر
َ
َ

مٔٔ7ٖ/

٘

وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ،أرسله بالهدى ودٌن الحق؛ لٌظهره

مٕٕٖٔ+ٔ9ٖ+ٔ1ٗ/

ٔ

اللباب فً عل البناء واإلعراب ٔ.ٕٗٓ/
7ٙ

+ٖٗٓ+ٕ7٘+ٕٗٗ+

على الدٌن كله ،ولو كره المشركون.

٘ٗ/ٖ+ٖٓٗ/ٕ+ٖ٘9
.ٕٔٔ+

ٙ

وأصلحْ لنا شؤننا كله.

مٔٔ99/

7

إنّ هللا عز وج ّ قد جمع لك تلك الخصا كلها.

مٕٔٓٔ/

1

ولٌ

من تلك النعم نعمة وصلت إلى امرئ خاصة إال لوقسِ َم ما وص

مٕٔٔ٘/

إلٌه منها بٌن النا ِ كلهم أتعبهم شكرها.
9

أصحاب محمد ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ.
فؤجمع رأٌنا كلنا
َ

مٕٕٔٔ/

ٓٔ

األرض كلها كمعرفة أهلها.
وتعرؾ
َ
َ

مٕٕٔ7/

ٔٔ

الح َس َن ،وقب َّح القبٌ َح كله.
فنحن ندعوكم إلى دٌننا ،وهو دٌنٌ حس َّن َ

مٕٔٗٓ/

ٕٔ

إ ّنما األمو ُر كلها إلى هللا.

مٕٔٗ7/

ٖٔ

أصبتم منا ،ومؤلتم أٌدٌكم من الذهب األحمر والفضة البٌضاء والمتاع

مٕٔ٘ٔ/

الفاخر ،ولقد لقٌناكم ا ن ،وذلك كله لنا.
ٗٔ

أنفقوا مما عندكم ِل َما بعدكم قب أن تهلكوا وتدعوا ذلك كله مٌراثا لمن

مٕٔٙٓ/

بعدكم.
٘ٔ

الخٌر كله بحذافٌره فجعله فً الجنة.
إنّ هللا جمع
َ

مٕٔٙٔ/

ٔٙ

ُ
شهدت مشاهدَ ه كلها.

مٖٔٓٗ/

ٔ7

إنّ صاحبً أحق البرٌّة كلها بهذا األمر.

مٖٕٔ1/

ٔ1
ٔ9

التم

الوسٌلة إلٌه فً األمور كلها

فإنا وهللا ما رأٌنا رجبل قط أعم بالتقوى ،وال أزهد فً الدنٌا ،وال

مٖٖٔٙ/
مٖٖٕٔ/

أجمع لخصا الخٌر كلها منه.
ٕٓ

إنْ كانوا أه فتنة فلٌ

لنا أن نرفع السٌؾ عنهم حتى ال تكون فتنة،

مٖٔ1ٗ/

وٌكون الدٌن كله هلل.
ٕٔ

الدنٌا كلها ؼموم.

مٔٗٗ7/

ٕٕ

ُ
بعثت إلٌه مر ّنه أن ٌتكلم بلسانه كله.
أ َما إنً

مٕٔ9/

ٖٕ

راض.
رسو ُ هللا ـ صلى هللا علٌه وآله ـ فً تلك المواطن كلها عنه
ٍ

مٕٕٖ/

ٕٗ
ٕ٘

قا  :ملعونون كلهم ولٌ

فٌهم من مإمن.

َ
وقاتلت رسو هللا ـ صلى هللا علٌه وآله ـ فً جمٌع المشاهد ،وهجو َته
وآذٌ َته بمكة ،وك ِْد َته كٌدك كله.
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مٕٕ٘/
مٕٕٙ/

ٕٙ
ٕ7

فإذا خٌرُ هذه األمة كلها نفسا وأبا وأ ّما أضٌعُها دما ،وأذلها أهبل.
فإنّ النا

لهم فً آ معاوٌة رأيٌ وال هوى.

كلهم معك لٌ

مٕٖ٘/
مٕٗٔ/

ٕ1

وقد ْ
شهد َ
ت ذلك كله ورأٌ َته.

مٕٗٗ/

ٕ9

فإنكم ال تدركون منها إال بسوء عمر سلطانهما كله.

مٕ٘ٗ/

ٖٓ

إنّ هللاَ اصطفى محمدا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ على خلقه بنبوّ ته،

مٕٖٙ/

وخصّه بالفض كله.
ٖٔ

قتلة الحسٌن كلهم بالكوفة.

مٕٙ9/

ٕٖ

وهو خٌر أه األرض الٌوم ،وابن خٌر أه األرض كلها قب الٌوم.

مٕ1ٔ/

ٖٖ

ذلك ٌو ٌم كله أو لطلحة.

مٕٔ7ٕ/

ٖٗ

إنْ لم تجدونً أقوم بحقكم كله فاقبلوا منً بعضه.

مٕٔ1ٖ/

ٖ٘

فقالوا كلهم ٌا أبانا هذا عملك بإٌثارك له علٌنا ،واختصاصك إٌّاه دوننا.

مٕٕٕٙ/

ٖٙ
ٖ7

َ
أصبحت والً أمر النا

فؤنت ترعاهم وهللا ٌرعاكا

كلهم

الخٌر كله بحذافٌره فً الجنة ،أال وإنّ الشرّ كله بحذافٌره فً
أال وإنّ
َ

مٕٕٖٙ/
مٕٕ97/

النار.
ٖ1

ْ
صبر ْ
فحس َُن ببلإها.
ت
بكرٌ كلها
وأبلت َ
َ

مٕٖٙ1/

ٖ9

ْ
عجزت كلها
إنّ نجٌما

أنْ ٌرفدونً فارسا واحدا

مٕٖٙ1/

ٓٗ

لو أنّ النا َ كلهم ول ُد أبً سفٌان لكانوا حلماء عقبلء.

مٕٖ7ٓ/

ٔٗ

ُ
أمر العشٌر ِ كلها
وأصبحت فً ِ

ٕٗ

َ
سكت النا

ضى ما ٌقو و ٌُعْ رؾ
كذي الحلم ٌُرْ َ
كلهم إال هشاما.

مٕٖ9ٔ/
مٕٕٗٔ/

ٖٗ

وما كان ذلك كله إال فٌهم.

مٖٕ9/

ٗٗ

ُ
ُ
الخترت
عاٌنت ما لو ُتعرض لً الدنٌا كلها
أمٌر المإمنٌن لقد
وهللا ٌا َ

مٖ1ٙ/

علٌها قربك.
٘ٗ

فما ذلك كله إال ببركتك وٌُمنك ورٌحك.

مٖ17/

ٗٙ

الخٌرُ كله فً الجنة ،والشرّ كله فً النار.

مٖٕٖٔ/

ٗ7

والعم ُ فً ذلك كله بما ٌعصمك هللا.

مٖٖٔ٘/

إنّ أفض ما تزٌ َّن به المرء الفقه فً دٌن هللا ،والطلب له ،والحث علٌه،
ٗ1

والمعرفة بما ٌتقرّ ب به إلى هللا ،فإ ّنه الدلٌ على الخٌر كله ،والقابد له،
وا مر به ،والناهً عن المعاصً والموبقات كلها.
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مٖٖٔٙ/

ٗ9

علٌك باالقتصاد فً األمور كلها.

مٖٖٔٙ/

ٓ٘

الدٌن والسنن الهادٌة باالقتصاد ،فآثِره فً دنٌاك كلها.
ق َِوا ُم
ِ

مٖٖٔٙ/

أحسن الظنّ باهلل عز وج ّ تستقم لك رعٌّتك ،والتم
ِ
األمور كلها.

ٔ٘

الوسٌلة إلٌه فً

مٖٖٔٙ/

ٕ٘

تدعو به النا َ إلى محبّتك ،واالستقامة فً األمور كلها لك.

مٖٖٔ7/

ٖ٘

اجع ْ للمسلمٌن كلهم من نٌّتك حظا ونصٌبا.

مٖٖٔ9/

احم ِ النا

ٗ٘

كلهم على مرّ الحق.

مٖٔٗٓ/

٘٘

َ
كنت فً أمورك كلها ذا عد وقوّ .

مٖٔٗٔ/

٘ٙ

كؤنك مع ك ّ عام فً عمله ،معاٌنٌ ألمره كله.

مٖٔٗٔ/

٘7

اعتصم فً أحوالك كلها بؤمر هللا.

مٖٖٔٗ/

ومن النصوص السابقة التً وردت فٌها لفظة (كلهم) قو أحةدهم" :وأصةبتم م ّنةا ومؤلتةم أٌةدٌكم مةن
الذهب األحمر والفضّة البٌضاء والمتاع الفاخر ،وقد لقٌناكم ا ن وذلك كله لنا ٔ".فقد جاءت كلمة (كله)
مرفوعة ألنها أ ّكدت اسم اإلشار (ذلك) ومحله الرفع.
وقو عبد هللا بن سعد" :إ ّنً قد رأٌت رأٌا ،إنْ ٌكن صوابا فاهلل و ّفةق ،وإنْ ٌكةن لةٌ

بصةواب فمةن

ِق َبلًِ ،فإ ّنً ما آلوكم ونفسً نصحا ،خطؤ كان أم صوابا ،إ ّنمةا خرجنةا نطلةب بةدم الحسةٌن وقتلةة الحسةٌن
كلهم بالكوفة ٕ".فقد أ ّكد كلمة (قتلة) ـ وهً مبتدأ مرفوع ـ توكٌدا معنوٌّا بكلمة (كلهم) ،وشبه الجملة من
الجار والمجرور (بالكوفة) فً مح رفع خبر المبتدأ.
وقو عبد هللا بن األهتم " :سكت ال ّنا ُ كلهم إال هشاما فإ ّنه قا  :كذبت ٖ".فقد أ ّكد كلمة (النا )
ـ وهً فاع للفع (سكت) ـ بكلمة (كلهم) فجاءت مرفوعة.

ٔ

جمهر خطب العرب مٔ.ٕ٘ٔ /

ٕ

المصدر السابق مٕٙ9/

ٖ

المصدر السابق مٕ.ٕٗٔ/
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وقد وردت كلمة (كلهم) فً خطب العرب ووصاٌاهم توكٌدا معنو ٌّا فً حالة ال ّنصب ،ومن ذلك قو
لشكواي أنْ أسْ م َِع القوم كلهم كبلمً ،ولكةن ّ
تلةق منةً قةولً فؤسةمِعْ ُهمُوه".
سعد بن عُباد  " :إ ّنً ال أقدر
َ

ٔ

فقد أ ّكد كلمة (القوم) ـ وهً مفعو به منصوب ـ توكٌدا معنوٌّا بـ (كلهم).
ومنه قو عُبٌد هللا بن زٌاد" :إ ّنً قد باٌعنً مةن أهة الكوفةة ثمانٌةة عشةر ألفةا ،فعجّ ة اإلقبةا حةٌن
ٌؤتٌك كتابً فإنّ ال ّنا

كلهم معك لٌ

لهم فً آ معاوٌة رأيٌ وال هوى ٕ".فقد أ ّكد كلمة (ال ّنةا ) وهةً

اسم (إنّ ) منصوب توكٌدا معنوٌّا بـ(كلهم) فجاءت منصوبة .ومثله قو معاوٌة بن أبً سفٌان عندما دخ
علٌه أه العراق" :مرحبا بكم ٌا أه العراق ،قةدمتم أرض هللا المق ّدسةة ،منهةا ال َم ْنشةر ،وإلٌهةا المحشةر،
صةؽٌركم ،ولةو أنّ النةا
كبٌركم ،وٌةرحم
قدمتم على خٌر أمٌر ٌبرّ
َ
َ

كلهةم ولة ُد أبةً سةفٌان لكةانوا حلمةاء

عقبلء ٖ".فؤ ّكد كلمة (ال ّنا ) بـ(كلهم).
ومن التوكٌد بـ(كلهم) فً حالة ال ّنصب قو طةاهر بةن الحسةٌنٗ فةً وصةٌّة البنةه عبةد هللا لمّةا ّ
واله
المؤمونُ الر ّقة ومصر وما بٌنهما فً وصٌّة هً األطو فً كتاب (جمهر خطب العرب ووصاٌاهم) :
" احم النا

كلهم على مرّ الحق ،فإنّ ذلك أجمع أللفتهم ،وألزم لرضا العامّة ٘".فقد أ ّكد كلمة (ال ّنا )

ـ وهً مفعو به منصوب ـ توكٌدا معنوٌّا بـ(كلهم) لذلك جاءت منصوبة.
وقد وردت كلمة (كلهم) فً خطب العرب ووصاٌاهم توكٌدا معنوٌّا فً حالةة الجةر ،ومةن ذلةك قةو
عمر بن الخطاب ـ رضً هللا عنه ـ فً خطبة له " :ولٌ
إال لو قسِ َم ما وُ صِ َ إلٌه منها بٌن النا

من تلك ال ّنعم نعمة وصلت إلى امةرئ خاصةة

كلهم أتعبهم شكرها ،وفدحهم حقها إال بعون هللا مع اإلٌمان بةاهلل

ورسوله ٙ".فقد أ ّكد كلمة (النا ) ـ وهً مضاؾ إلٌه مجرور ـ توكٌدا معنوٌّا بكلمة (كلهم).

ٔ

جمهر خطب العرب مٔ.ٔ7ٖ/

ٕ

المصدر السابق مٕ.ٗٔ/

ٖ

المصدر السابق مٕ.ٖ7ٓ/

ٗ هو طاهر بن الحسٌن بن مصعب الخزاعًّ  ،أبو الطٌّب ،وأبو طلحة (ٕٓ7هـ) ،من كبار الةوزراء والقةوّ اد أدبةا
وحكمة وشجاعة ،وهو الذي ّ
وطد الملك للمؤمون العبّاسًّ بقتله أخاه األمٌن ،ل ّقب ذو الٌمٌنٌن؛ أل ّنه ضةرب رجةبل
بشماله فق ّدهُ نصفٌن ،أو أل ّنه ولً العراق وخراسان ،ل ّقبه بذلك المؤمون .انظر :األعبلم ٖ.ٕٕٔ/
٘ جمهر خطب العرب مٖ.ٔٗٓ/
ٙ

المصدر السابق مٔ.ٕٔ٘/
ٓ5

ومثله ما أنشده عبد هللا بن همام السّلولً عندما تولى ٌزٌد أمور المسلمٌن بعد وفا معاوٌةٔ:
كله ُم
أصبحت
َ
أمر ال ّنا ِ ِ
والً ِ

فؤنت ترعا ُه ُم وهللاُ ٌرعا َكا

ٕ

فقد أ ّكد كلمة (ال ّنا ) ـ وهً مضاؾ إلٌه مجرور ـ بـ(كلهم).
ومن التوكٌد بـ(كلهم) فً حالة الجر أٌضا قو طاهر بن الحسٌن فً وصٌّة البنةه عبةد هللا " :فسة ّه
طرٌق الجود بالحق ،واجع للمسلمٌن كلهم من نٌّتةك حظةا ونصةٌبا ،وأٌقةن أنّ الجةود مةن أفضة أعمةا
وارض به عمةبل ومةذهبا ٖ".فقةد أ ّكةد كلمةة (المسةلمٌن) ـ وهةً اسةم مجةرور
العباد ،فؤعدده لنفسك خلقا،
َ
بحرؾ الجر البلم ـ توكٌدا معنوٌّا بـ(كلهم).
لكنّ (كة ّ) المضةافة إلةى ضةمٌر ال تةؤتً إال تابعةة للمإ ّكةد أو مبتةدأ كمةا أخبرنةا أبةو حٌّةان األندلسةًّ
ْ
أضٌفت إلى الضّمٌر لم تستعم إال تابعة للمإ ّكد ،أو المبتدأ  ،وال ٌدخ
بقوله " :قا بعض أصحابنا :إذا
علٌها عام ؼٌر االبتداء ،إال فً شاذ الكبلم ،أو ضرور شعر ٗ".ثم نسةب هةذا القةو للخلٌة بةن أحمةد
الفراهٌدي (ٓٔ7هـ) بقوله " :هكذا نق الخلٌ عنهم".

٘

وبالفع هذا ما وجده الباحث فً خطب العرب ووصاٌاهم حٌةث وردت (كة ّ) مضةافة إلةى الضّةمٌر
فً اثنٌن وثمانٌن نصّا ،منها سبعة وس ّتون نصّةا اسةتعملها العةرب فٌهةا تابعةة للمإ ّكةد ،وعشةر نصةوص
جاءت فٌها مبتدأ ،بقً خمسة نصوص جاءت فً واحد منها خبرا للمبتدأ ،وفً الثانً جاءت فاعبل ،وفً
الثالث جاءت اسما مجرورا ،وجاءت مفعوال به فً نصٌّن.
فٌا عجبا ك ّ العجب من عقلٌّة الخلٌ وفكره اللؽويّ الواسع! وكؤ ّنً بةه قةد اسةتقرأ كةبلم العةرب كلةه
شعره ونثره ،وأشؽ فكره فٌه ،وخرج بنتابج حٌّرت ك ّ من سمعها أو قرأها إلى ٌومنا هذا.
ٔ

جمهر خطب العرب مٕ.ٕٖٙ/

ٕ

جٌر١ص ف ٟوٛ٠جٔٗ ٘ ٌٗٚٚ .5ج٠طٗ ف ٟجٌىٛ٠جْ :أٚركص ضٍّه ً٘ج جٌهٍك وٍُٙ

ٖ

جمهر خطب العرب مٖ.ٖٔ9/

ٗ

ارتساؾ الضرب ٗٔ9٘٘/ـ .ٔ9٘ٙ

٘

المصدر السابق ٗ.ٔ9٘ٙ/
ٔ5

فأٔص ضٍػحُ٘ ٚهللا ٍ٠ػحوح.

(كل) يؤ ّكد بها ما يتب ّعض:
تؤتً (ك ) توكٌدا معنوٌّا لمعنى اإلحاطة وال ّشمو فةً الؽالةب؛ لهةذا تةؤتً توكٌةدا لمإ ّكةد ذي أجةزاء
ٌص ّح افتراقهاٌ .قو أبو الفداء فً ذلك " :وال ٌإ ّكد بـ(ك ) و (أجمع) وبابه إال ذو أجزاء ٌص ّح افتراقهةا
حسّا أو حكما؛ أل ّنها وضعت لمعنى الشمو  ،نحو(جاءنً القةوم كلهةم)؛ ألنّ القةوم أجةزاء ٌصة ّح افتراقهةا
حسا وهً (زٌد) و(بكةر) و(عمةرو) وؼٌةرهم؛ فةإن لةم ٌكةن للشةًء أجةزاء ،أو كةان لةه أجةزاء ،ولكةن ال
ٌص ّح افتراقها حسّا وال حكما ،لم ٌجز تؤكٌده بـ(ك ) و(أجمةع)؛ أل ّنهمةا لل ّشةمو كمةا تقةدم ،فٌصة ّح قولةك:
اشترٌت العبد كله؛ ألنّ أجزاءه ٌص ّح افتراقها حكما؛ أل ّنه ٌجوز أن ٌكون المشترى نصؾ العبةد ،أو أقة
أو أكثر ،ولم ٌصح :قام زٌ ٌد أو جاء زٌ ٌد كله".

ٔ

وٌقةةو ابةةنُ الحاجةةب (ٙٗٙهةةـ) " :إ ّنمةةا ٌُإ ّكةةد العبةةد وشةةبهه بةةـ(ك ) نظةةرا إلةةى تقةةدٌر تفرقةةة أجزابةةه
بال ّنسبة إلى ما وجّ ةه إلٌةه مةن شةراء أو بٌةع ،فلةوال تقةدٌر األجةزاء المقة ّدر تفرٌقهةا لةم ٌَجُ ةز ،ولةذلك امتنةع
(جاءنً العبد كله) ،و(قام العبد كله) المتناع تقدٌر تفرٌق األجزاء".

ٕ

وهذا ما وجدناه فً خطب العرب ووصةاٌاهم حٌةث جةاءت (كة ّ) توكٌةدا معنوٌّةا لمتبةوع ذي أجةزاء
ٌص ّح افتراقها ،ومن ذلك قو ابةن مسةعود" :مةا الةدخان علةى النةار بةؤد ّ مةن الصةاحب علةى الصةاحب،
ال ّدنٌا كلها ؼموم ،فما كان منها فً سرور فهةو ربةح ٖ".فةإنّ كلمةة (الةدنٌا) هنةا متبةوع ذو أجةزاء ٌصة ّح
افتراقها ،فمنها ما هو ؼموم ومنها ما هو سرور.
وقو عبد هللا بن سعد " :إ ّنً قد رأٌت رأٌا ،إنْ ٌكن صوابا فاهلل و ّفق ،وإنْ ٌكن لةٌ

بصةواب فمةن

ِق َبلً ،فإ ّنً ما آلوكم ونفسً نصحا ،خطؤ كان أم صوابا ،إ ّنمةا خرجنةا نطلةب بةدم الحسةٌن وقتلةة الحسةٌن

ٔ ال ُكنةةاش فةةً النحةةو والتصةةرٌؾ مٔ .ٔٙ9/وانظةةر :المقتضةةب ٖ ،ٕٗٔ/والمقةةرب ٔ ،ٕٖ9/وشةةر التسةةهٌ
ٖ ،ٕ9ٖ/وارتشاؾ الضرب ٗ ،ٔ9ٗ9/وشر جم الزجاجًّ ص ،ٔٔ9وأوضح المسالك ٖ.ٖٕ9/
ص  ،أبو عمرو عثمان بن أبً بكر المعروؾ بابن الحاجب (ٙٗٙهـ) ،تحقٌق :إبراهٌم
ٕ اإلٌضا فً شر المف ّ
محمد عبد هللا ،دار سعد الدٌن للطباعة والنشر والتوزٌع ،دمشق ـ سةورٌا ،الطبعةة األولةىٕٔٗ٘ ،هةـ ـ ٕ٘ٓٓم.
ٔ.ٕٗٔ/
ٖ

جمهر خطب العرب مٔ.ٗٗ7/
ٕ5

كلهم بالكوفةة ٔ".فكلمةة (قتلةة) تةد ّ علةى مجموعةة مةن ال ّنةا

أي أ ّنهةا ذات أجةزاء ٌصة ّح افتراقهةا لةذلك

أ ِّكدت بـ(كلهم).
ْ
صةبر ْ
ُةن ببلإهةا ٕ".هنةا أ ّكةد كلمةة (بكةر)
ت
وقو دَ عْ َف بن حنظلة النسّةابة " :بكةرٌ كلهةا
وأبلةت فحس َ
َ
بةةـ(كلها) أل ّنهةةا اسةةم قبٌلةةة ،وهةةذه القبٌلةةة ذات أجةةزاء ،منهةةا الرجةةا والنسةةاء ،ومنهةةا الصةةبٌان والفرسةةان،
ومنها العبٌد واألحرار؛ لذلك أ ّكدها بـ(ك ).
وقو سةعد بةن عُبةاد  " :إ ّنةً ال أقةدر لشةكواي أنْ أسةم َِع القةوم كلهةم كبلمةً ،ولكةنْ ّ
تلةق منةً قةولً
فؤسمِعْ ُهمُوه ٖ".أ ّكد كلمة ( القوم) بـ(كلهم)؛ ألنّ القوم أجزاء ٌص ّح افتراقها.
وقو عمر بن الخطاب ـ رضً هللا عنه ـ فً وصٌّة كتبها إلى سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنةه:
"اضمم إلٌك أقاص ٌَك وطبلبعك وسراٌاك ،واجمع إلٌك مكٌدتك وقوّ تك ،ثة ّم ال تعةاجلهم المنةاجز ٗ ،مةا لةم
ٌستكرهْ ك قتا  ،ح ّتى تبصر عور عدوّ ك و َمقاتله ،وتعرؾ األرض كلها كمعرفة أهلهةا ،فتصةنع بعةدوّ ك
كصنعه بك".

٘

فقةةد أ ّكةةد كلمةةة (األرض) بةةـ(كلها)؛ ألنّ (كةةبل) ٌإ ّكةةد بهةةا مةةا ٌتةةبعّض أي ٌتفةةرّ ق ٙ.واألرض ٌص ة ّح أن
تتفرّ ق؛ ألنّ المتكلم ٌقصد بها األماكن المتع ّدد .
أصبت ووُ َ
َ
فقت وأنت ابن ع ّم نبٌّنا ،وصهره
ومثله قولهم " :قد سمعنا كبلمك ٌا أمٌر المإمنٌن ،ولقد
ووصٌّه ،وأو مص ّدق به ،ومص ّ معهْ ،
شهد َ
ت مشاهدَ ه كلها ،فكةان لةك الفضة فٌهةا علةى جمٌةع األمّةة،
فمن ا ّتبعك أصاب حظه ،واستبشر بفلجه ،7ومن عصاك ورؼب عنك فإلى أمه

ٔ

جمهر خطب العرب مٕ.ٙ9/

ٕ

المصدر السابق مٕ.ٖٙ1/

ٖ

المصدر السابق مٔ.ٔ7ٖ/

ٗ

ضٕحؾُ جٌم :َٛضمحضٍٛج ٚضٓحفىٛج جٌىِحء.

٘

جمهر خطب العرب مٔ.ٕٕ7/

ٙ

شر جم الز ّجاجًّ ص .ٔٔ9

7

الفلج :الفوز.
ٖ5

ّ
متجزئ بالذات أو بالعام  ٕ".وكلمةة
الهاوٌة  ٔ".فقد أ ّكد كلمة (مشاهده) بـ(كلها)؛ أل ّنه ال ٌإ ّكد بها " إال
ّ
متجزئ بالذات؛ أل ّنها عبار عن ع ّد مشاهد.
(مشاهده)
ومثله قو أبً بكر الصدٌق من دعاء له " :وكن لنا ولٌّا ،وبنةا حفٌّةا ،وأصةلح لنةا شةؤننا كلةه ونٌّاتنةا
وقضاءنا وتبعاتنا ،واجعلنا ألنعُمك من الشاكرٌن ٖ".فالشؤن وهو الحا ٌتبعّض ،فٌمكن أن ٌصلح بعض
بعض حالنا وٌبقى بعضه ا خر ،وٌمكن أن ٌصلح حالنا كله.
هكذا نرى من خبل خطةب العةرب ووصةاٌاهم أنّ العةرب ال ٌإ ّكةدون بةـ(ك ) إال مةا كةان ذا أجةزاء
ٌص ّح تجزبتهةا ،ومةن هنةا نةرى أهمٌّةة دراسةة خطةب العةرب ووصةاٌاهم دراسةة نحوٌّةة؛ أل ّنهةا تبةرز لنةا
تطبٌقا فعلٌّا لما قعّده ال ّنحا  ،وتبٌِّنُ لنا صحّ ة ما ذهبوا إلٌه أو عدمه.

ٔ

جمهر خطب العرب مٔ.ٖٓٗ/

ٕ

ارتشاؾ الضرب ٗ.ٔ9ٗ9/

ٖ

جمهر خطب العرب مٔ.ٔ99/
ٗ5

إضافة (كل) إل الظاهر:
تضاؾ (ك ّ) إلى الظاهر مث المإ ّكد قبلها ،وتعرب (ك ّ) حٌنبذ نعتا (صفة) كما بٌّن لنا ذلك سٌبوٌه
(ٓٔ1هـ) بقوله ":ومن الصّفة :أنت الرج ك ّ الرج  ،ومررت بالرج ك ّ الرج  .فةإن قلةت :هةذا عبةد
هللا ك ّ الرج  ،أو هذا أخوك ك ّ الرج  ،فلٌ

فً الحسةن كةاأللؾ والةبلم؛ أل ّنةك إ ّنمةا أردت بهةذا الكةبلم

هذا الرّ ج المبالػ فً الكما  ،ولم ُت ِةر ْد أن تجعة كة ّ الرجة شةٌبا ُتعةرّ ؾ بةه مةا قبلةه وتبٌّنةه للمخاطةب،
ّ
أثبةت
كقولك هذا زٌد .فإذا خفت أن ٌكون لم ٌُعْ رؾْ قلت :الطوٌ ُ ،ولك ّنك بٌّنت هذا الكبلم على شةًء قةد
معرفته ،ث ّم أخبرت أ ّنه مستكم للخصا  ،ومث ذلك قولك :هذا العالم ّ
حق العالم ،وهذا العالم كة ّ العةالم،
إ ّنما أراد أ ّنه مستحق للمبالؽة فً العلم".

ٔ

إنّ سٌبوٌه ٌرى أنّ الصّحٌح إعراب (ك ّ) فً مث هذا األسلوب من الكةبلم صةفة (نعتةا) ال توكٌةدا؛
ألنّ معناها ٌكون الكام أو المبالػ فً الكما .
وقد خالؾ ابنُ مالك سٌبوٌه ورأى إعراب (ك ّ) فةً مثة هةذا األسةلوب توكٌةدا ،وذلةك عنةدما أشةار
إلى أ ّنه ٌستؽنى بإضافة (ك ) إلى مث الظاهر المإ ّكد بـ(ك ّ) عن اإلضافة إلى ضمٌره ٕ.فكما أنّ (كبل)
تضاؾ إلى ضمٌر ٌعود على ما قبلها وتعرب توكٌدا له فإ ّنه ٌستؽنى عن ذلك الضّمٌر إلةى مثة الظةاهر
المإ ّكد بـ(ك ) وٌكون إعرابها أٌضا توكٌدا حسب رأي ابن مالك ،وقد استشهد على صحّ ة كبلمه بؤبٌةات
شعرٌة أوّ لها قو ال ّشاعرٖ:
كم قد ذكرتكِ ْلو أجزى بذكرك ُم

ٔ

بالقمر
ٌا أش َبه النا ِ ك ِّ النا ِ
ِ

الكتاب ٕ.ٕٔ/

ٕ انظةةر :شةةر التسةةهٌ ٖ ،ٕ9ٕ/والمسةةاعد ٕ ،ٖ17/وارتشةةاؾ الضةةرب ٗ ،ٔ9ٗ9/وهمةةع الهوامةةع ٖ،ٖٔ1/
وشر أبٌات مؽنً اللبٌب ٗ ،ٔ1ٗ/وحاشٌة الصبان ٖ.ٔٔٓ/
ٖ اخ ُتلةةؾ فةةً نسةةبة هةةذا البٌةةت فهةةو لكثٌةةر عةةز فةةً دٌوانةةه صٖٔ٘ ،وفةةً شةةر التسةةهٌ ٖ ،ٕ9ٕ/وتوضةةٌح
المقاصةةد والمسةةالك ٖ ،97ٓ/وحاشةةٌة الصةةبان علةةى األشةةمونً ٖ .ٔٔٓ/ولعمةةر بةةن أبةةً ربٌعةةة فةةً دٌوانةةه ص
ٖٗٔ ،والجةةامع ألحكةةام القةةرآن ٗ ،ٖٗٔ/وخزانةةة األدب  .ٖ٘/9وبةةبل نسةةبة فةةً :ارتشةةاؾ الضةةرب ٗ،ٔ9٘ٓ/
والمساعد ٕ ،ٖ17/وبصابر ذوي التمٌٌزٗ ،ٖ7ٓ/وهمع الهوامع ٖ.ٖٔ1/
٘5

وقو الفرزدقٔ:
َ
أنت الجوا ُد الذي ترْ َجى نوا ِفل ُه
وأقربُ النا ِ ك ِّ النا ِ من َك َر ٍم

ار
وأبع ُد النا ِ ك ِّ النا ِ من َع ِ
بإقتار
ب ل ْم ٌَ ْه ُم ْم
ٌُعْ طً الرَّ َؼا ِب َ
ِ

إال أنّ ابن مالك ٌقو فً موضع آخر " :وٌُقصد بـ(ك ّ) معنى كام فٌُنعت به اسم جن

معروؾ أو

منكر ،وتلزم إضافته إلى مث المنعوت لفظةا ومعنةى وتعرٌفةا وتنكٌةرا ،نحةو :رأٌةت الرجة كة ِّ الرجة ،
وأطعمنا شا ك ّ شا  ،وفٌه معنى التوكٌد ولٌ

من ألفاظه ،للزوم إضافته إلى ظاهر".

ٕ

وقد ر ّد أبو حٌّان األندلسً على ابن مالك الستشهاده ببٌت كثٌّر ّ
عةز بقولةهٌُ " :حمة ُ مةا أنشةد علةى
أ ّنه نعت ٌُبٌّن كما المنعوت ،وهو أمد  ،وقد ّ
مث هوٖ فً باب النعت بقولك :زٌةد الرجة كة ّ الرجة ،
وأ ّنه نعت بمعنى الكام ".

ٗ

٘
ابن مالك فٌما ذهب إلٌه بقوله :إنّ " المرادٌ :ا أشبه النا
وقد أٌّد ناظرُ الجٌش
َ

أ ّنه ال ٌشبه القمر أح ٌد من النا

إال أنت ،وال ٌت ّم للقاب هةذا المةراد إال بةؤن ٌرٌةد العمةوم ،إذ لةو لةم ٌ ُِةر ْده

لجاز أن ٌُقا  :إنّ ؼٌرها من النا

ٌشاركها فً ذلك ،فٌخرج الكبلم عن المد بالحسةن ،ومةراد الشةاعر

انحصار الشبه بالقمر فٌها ،فبل ٌشبه القمر من النا

إال هً".

وأتبع قاببل " :وهكذا المعنى فً قو الفرزدق ،وأبعد النا
مراده أ ّنه أبعد النا

ك ّ النا

بةالقمر،

ٙ

ك ّ النا

وأقرب النا

كلهم من العار ،فبل أح ٌد ٌشاركه فً هذا البعد ،وأقةرب النةا

ك النا  ،ألنّ

كلهةم مةن الكةرم ،فةبل

ٔ

البٌتان فً دٌوانه ص  ،ٕ1ٙوشر التسهٌ ٖ ،ٕ9ٕ/وشر أبٌات مؽنً اللبٌب ٗ.ٔ1ٗ/

ٕ

شر التسهٌ ٖ.ٖٓٓ/

ٖ

٠ؼٛو جٌ )ٛ٘( ٍ١ّٟػٍ ٝجذٓ ِحٌه.

ٗ

ارتشاؾ الضرب ٗ.ٔ9٘ٓ/

٘ هو محمد بةن ٌوسةؾ بةن أحمةد ،محةبّ الةدٌن الحلبةًّ ثةم المصةريّ  ،المعةروؾ بنةاظر الجةٌش(771هةـ) ،عةالم
بالعربٌّة ،من تبلمٌذ أبً حٌّان .أصله من حلب ،ومولده ووفاته بالقاهر  .انظر :األعبلم .ٖٔ٘/7
ٙ

شر أبٌات مؽنً اللبٌب ٗ ٔ1ٗ/ـ ٘.ٔ1
5ٙ

أح ٌد ٌشاركه فً هذا القرب ،فلمّا كان العموم مرادا تعٌّن ال ّتوكٌد؛ لٌفٌد أنّ الخصوص ؼٌةر مةراد ،ولةٌ
النعت بمقصود فً هذه األبٌات ،إذ ال معنى لقولناٌ :ا أشبه النا

الكاملٌن".

ٔ

ابن مالك فٌما ذهب إلٌه من أنّ (كبل) المضافة إلى الظاهر توكٌد ال
ومن الباحثٌن المحدثٌن َمنْ ٌإٌّد َ
نعت بقوله " :ونرى أنّ كبلم ابن مالك أقرب للصواب فً إجازته إلضافة (ك ) المإ ّكد إلى اسم ظاهر؛
ألنّ التحلٌ للبنى العمٌقة لمث هذه الجم ٌكشؾ عن عدم تؽٌّةر معنةى (كة ) فةً تؤدٌتهةا لمعنةى التوكٌةد
ْ
أضٌفت إلى ظاهر أم إلى ضمٌر".
سواء

ٕ

لكن رؼم هذا التفسٌر الجمٌ لؤلبٌات التً استشهد بها ابن مالك على كبلمه ،ومٌة بعةض البةاحثٌن
المحةدثٌن إلةى رأٌةه إال أنّ الباحةث ٌمٌة إلةى رأي سةٌبوٌه وأبةً حٌّةان الةذٌن أعربةا (كةبل) فةً مثة هةةذا
األسلوب من الكبلم نعتا ال توكٌدا؛ أل ّنه ال ٌةرى معنةى للتوكٌةد فةً مثة هةذا األسةلوب ،ثة ّم إنّ ابةن مالةك
ٌعربها نعتا تار  ،وٌعربها توكٌدا تار أخرى كما بٌّنّ الباحث من قب ُ.
ولم ْ
ٌةرد فةً خطةب العةرب ووصةاٌاهم علةى هةذا األسةلوب إال أربعةة نصةوص رؼةم احتةواء كتةاب
(جمهر خطب العرب) على ألؾ وستٌن خطبة ووصٌّة ،وهذا ٌد ّ علةى عةدم شةٌوع هةذا األسةلوب عنةد
العرب.
ومما ورد فً خطب العرب ووصاٌاهم على هذا األسلوب قو علًّ بن أبً طالب ـ كرّ م هللا وجهه ـ
فً خطبة لهٌ " :ا عجبا ك ّ العجب! عجبٌ ٌمٌت القلب ،وٌشؽ الفهم ،وٌُكثر األحزان! من تظافر هإالء
القوم على باطلهم ،وفشلكم عن حقكم".

ٖ

وقو عبد هللا بن عبّا  " :أٌّها النا  :إنّ ابن الزبٌر ٌةزعم أنْ ال أوّ لرسةو هللا ـ صةلى هللا علٌةه
وآله ـ وال آخر ،فٌا عجبا ك ّ العجب ،الفترابه وتكذبه!"ٗ.
ٔ

شر أبٌات مؽنً اللبٌب ٗ.ٔ1٘/

ٕ جٌطٛجذغ فٛٞ ٟء ػٍُ جٌٍغس جٌّؼح ،ٍٚئػىجو :ػٍّ ِكّى ػٍ ٟأذرٔ ٛرٛجِ ،ئٖرٍج  :ػررى جٌمرحوٌ ٍِػرٌْ ،ٟرحٌس
ِحؾٓط ،ٍ١ؾحِؼس ِإضس.ٙٗ ٘ .َٕٓٓٙ ،
ٖ جمهر خطب العرب مٔ.ٕٗ1/
ٗ

المصدر السابق مٕ.ٕٔٔ/
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ةةرُؾ هةةو وأبةةوه وجةة ّده
وقولةةه أٌضةةا :وا عجبةةا كةة ّ العجةةب البةةن الزبٌةةر! ٌعٌةةب بنةةً هاشةةم ،وإ ّنمةةا َش َ
بمصاهرتهم ٔ".ومعنى (ك ّ العجب) فً النصوص الثبلثة السابقة العجبُ الكامة ُ ،أو المبةالػ فةً الكمةا
فٌه ،فٌكون على ذلك إعراب (ك ّ) فٌها نعتا.
وقو عمر بن عبد العزٌز (ٔٓٔهـ) فً خطبة له " :فإ ّنما هًٕ خطاٌا مُطوّ قة فةً أعنةاق الرّ جةا ،
وإنّ الهبلك ك ّ الهبلك اإلصرارُ علٌها ٖ".أي الهبلك الكام أو المبالػ فً كماله.

ٔ

جمهر خطب العرب مٕ.ٕٖٔ/

ٕ

الضمٌر المنفص (هً) ٌعود على الذنوب.

ٖ

جمهر خطب العرب مٕ.ٕٓ1/
55

(أجمعون) ومشتقاتها:
(أجمعون) ومشتقاتها معرفة:
ّقرر النحا أنّ للتوكٌد المعنويّ ألفاظا تحفظ وال ٌقةا

علٌهةا ،ومةن تلةك األلفةاظ (أجمةع) ومشةتقاتها

وهذه األلفاظ " أي أجمع وأخواته معارؾ باال ّتفاق ،ولهذا جرت على المعرفة "ٌٔ .قو ابةن السّةرّ اج فةً
ذلك " :لو قلت :أخذت درهما أجمع ،لم ٌجز ،ألنّ درهما نكر و(أجمع) معرفة ٕ".ث ّم ٌتابع بقوله " :فؤمّا
النكر فبل ٌجوز أن تإ ّكد بـ(نفسه) ،وال أجمعٌن ،وال كلهةم ،ألنّ هةذه معةارؾ ،فةإنْ أ ّكةدت بتكرٌةر اللفةظ
بعٌنه لم ٌمتنع أن تقو  :رأٌت رجبل رجبل ،وأصبت درّ درّ ".

ٖ

وهذا ما ذهب إلٌه أبو علً الفارسً (ٖ77هـ) بقوله " :باب أجمع وجمعاء ،وأكتع وكتعاء ،وما ٌتبع
ذلك من بقٌّة ،إ ّنما هو ا ّتفاق ،وتوارد فً اللؽة ،على ؼٌر ما كان فً وزنه منهةا ،ألنّ بةاب أفعة وفعةبلء
إ ّنما هو للصفات ،وجمٌعها ٌجًء على هذا الموضع نكرات .وأجمةع ،وأكتةع ،وجمعةاء ،وكتعةاء ،أسةماء
معارؾ ،ولٌست بصفات ،وإ ّنما ذلك ا ّتفاق بٌن هذه الكلم المإ ّكد بها".

ٗ

وقد تبعهما فً ذلك أبو البركات األنباريّ بقوله " :فإنْ قٌ ( :أجمع وجمعاء وجُ َمع) ه هنّ معارؾ
أم نكرات قٌة  :هةً معةارؾ ،والةذي ٌةدلّك علةى ذلةك ،أ ّنهةا تكةون تؤكٌةدا للمعةارؾ ،نحةو :جةاء الجةٌش
أجمع ،ورأٌت القبٌلة جمعاء ،ومررت بهنّ جُ َمع ،فلمّا كانت تؤكٌدا للمعارؾ د ّ على أ ّنها معرفة".

ٔ

ّ٘غ جٌٛٙجِغ ٖ.ٔٗٓ/

ٕ

األصو فً النحو ٕ.ٕٔ/

ٖ

المصدر السابق ٕ.ٕٖ/

٘

ٗ إٌضا شواهد اإلٌضا  ،أبو علةً الحسةن بةن عبةد هللا القٌسةً (مةن علمةاء القةرن السةاد الهجةري) ،دراسةة
وتحقٌةةق :محمةةد بةةن حمةةود الةةدعجانً ،دار الؽةةرب اإلسةةبلمً ،بٌةةروت ـ لبنةةان ،الطبعةةة األولةةىٔٗٓ1 ،هةةـ ـ
ٔ917م.٘ٓٙ/ٔ .
٘ أسرار العربٌة ،أبو البركات عبد الرحمن بةن محمةد األنبةاريّ (٘77هةـ) ،تحقٌةق :محمةد بهجةت البٌطةار ،مةن
مطبوعات المجمع العلمً العربً ،دمشق ـ سورٌا .ص ٘.ٕ1
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وما دامت (أجمع) ومشتقاتها معارؾ فإ ّنها ٌجب أن تكون فً قسم معٌّن من أقسةام المعةارؾٌ ،قةو
صاحب (التبصر والتذكر ) " :وإ ّنما كان أجمعون معرفة؛ ألنّ جمعه أقةٌم مقةام إضةافته ،وكةان األصة
أن ٌُقا  :مررت بالقوم أجمعهم ،باإلضافة ،إال أنّ (أفع ) إذا أضةٌؾ إلةى شةًء كةان بعةض ذلةك الشةًء
كقولك :زٌ ٌد أفض القوم ،فهو واحد مةن القةوم ،فكرهةوا أن ٌُظةنَّ أنّ القةوم بعةض الهةاء والمةٌم إذا قةالوا:
مررت بالقوم أجمعهم ،فجمعوه وجعلوا جمعه كإضافته ،فلذلك كانت معرفة ٔ".فقد ع ّد (أجمع) وأخواتها
معرفة ،وجعلها فً قسم (المضاؾ إلى معرفة).
وهذا ما جاء به السةهٌلًٕ فةً كتابةه (نتةابج الفكةر) عنةدما قةا  " :وأجمةع هةذا اسةم معرفةة ،تعةرّ ؾ
بمعنةةى اإلضةةافة ،ألنّ معنةةى (قبضةةت المةةا أجمةةع) بمعنةةى (قبضةةته كلةةه) ،فل ّمةةا كةةان مضةةافا فةةً المعنةةى
تعرّ ؾ ووُ ّكدَ به المعرفة".

ٖ

وقةةد عة ّدها ابةةن الخبةةاز معرفةةة وجعلهةةا فةةً قسةةم األعةةبلم بقولةةه " :أجمةةع معرفةةة ،أل ّنةةه ٌجةةري علةةى
المعرفة ،فإن قلت :من أيّ أقسةام المعةارؾ هةو قلةت :هةو علةم موضةوع لمعنةى ،وهةو العمةوم ،والةدلٌ
على أ ّنه علم أ ّنه لٌ

بمضمر ،وال اسم إشار  ،وال معرّ فا بالبلم ،وال مضافا ،فلم َ
ٌبق إال أنْ ٌكون علما؛

ألنّ المعارؾ منحصر  ،فإذا انتفت أربعة لم َ
ٌبق إال الخام  .وكذلك القو فً تعرٌؾ أجمعٌن وجمعةاء
وجُ َم َع".

ٗ

وٌذهب إلى هذا أبو الفداء إذ ٌقو  " :ألفاظ التوكٌد معارؾ؛ أل ّنها توكٌد للمعرفة ،وتوكٌدها من قبٌ
تعرٌؾ علم الجن ؛ ولمّا كانت ألفاظ التوكٌد معارؾ ال٘ ٌجوّ ز البصةرٌون أنْ ٌإ ّكةد ؼٌةر المعرفةة؛ لةببل
ٌإ ّدي إلى الجمع بٌن متناقضٌن؛ ألنّ مدلو النكر ؼٌر معٌّن ،ومدلو المعرفة معٌّن".
ٔ

ٙ

التبصر والتذكر ٔ.ٔٙ7/

ٕ هو عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد الخثعمًّ السهٌلً (ٔ٘1هـ) ،حافظ ،عالم باللؽة وال ّس ٌَر ،ضرٌر ،ولد فً
مالقة ،نسبته إلى سهٌ (من قرى مالقة) ،من مصنفاته :الروض األنؾ ،ونتابج الفكر .انظر :األعبلم ٖ.ٖٖٔ/
ٖ نتابج الفكر فً النحو ،أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا السهٌلًّ (ٔ٘1هةـ) ،حققةه وعلةق علٌةه :عةاد أحمةد
عبد الموجةود وعلةً محمةد معةوّ ض ،دار الكتةب العلمٌةة ،بٌةروت ـ لبنةان ،الطبعةة األولةىٕٔٗٔ ،هةـ ـ ٕٔ99م.
صٖٕٕ.
ٗ

توجٌه اللمع ص .ٕٙ9

٘

حرؾ النفً (ال) ؼٌر موجود فً النص السابق والمعنى ٌتطلب وجوده.

ٙ

الكناش مٔ.ٔ7ٓ/
ٓ9

أمّا ابن ٌعٌش فقد جمع بةٌن الةرأٌٌن فةً كتابةه (شةر المفصّة ) عنةدما قةا  " :أمّةا أجمةع وأجمعةون
وتوابعهما فقد اختلؾ النا

فً تعرٌفها من أيّ وجه وقةع لهةا التعرٌةؾ ،فةذهب قةوم إلةى أ ّنهةا فةً معنةى

المضةةاؾ إلةةى المضةةمر ،أل ّنةةك إذا قلةةت( :رأٌةةت الجةةٌش أجمةةع) ،كةةان فةةً تقةةدٌر :رأٌةةت الجةةٌش جمٌعةةه،
وكذلك إذا قلت( :رأٌت القوم أجمعٌن) ،كان فً تقدٌر :رأٌت القوم جمٌعهم ،وكان ٌجب أن تقو  :جاءنً
القةةوم كلهةةم أجمعهةةم أكةةتعهم أبصةةعهم ،فحةةذفوا المضةةاؾ إلٌةةه وعوّ ضةةوا مةةن ذلةةك الجمة َةع بةةالواو والنةةون،
فصارت الكلمة بذلك الجمع ٌراد بها المضاؾ والمضاؾ إلٌه ،ولهذا لم ٌجرٌن على النكر ".

ٔ

" وذهب قوم من المحققٌن إلى أنّ تعرٌؾ هذه األسةماء بالوضةع ،وهةو مةن قبٌة تعرٌةؾ األعةبلم،
نحةةو :زٌةةد وعمةةرو ،وٌةةد ّ علةةى صةةحّ ة ذلةةك أنّ (أجمةةع و جُ َمةةع) ال ٌنصةةرفان ،أ ّمةةا أجمةةع فةةبل ٌنصةةرؾ
للتعرٌؾ ووزن الفع  ،وأمّا جُ َمع فبل ٌنصرؾ للتعرٌؾ والعد ".

ٕ

وقد أورد لنا ابن ٌعٌش فً (شر المفص ) سببا آخر لجع (أجمع) وأخواتهةا مةن المعةارؾ ،وهةذا
السبب لم ٌجده الباحث إال فً هذا الكتابٌ ،قو  " :وٌُنق عن صاحب هذا الكتابٖ أ ّنه كان ٌذهب إلى أنّ
(أجمةةةع) و(أجمعةةةٌن) ومةةةا بعةةةدهما معةةةارؾ أل ّنهةةةا معدولةةةة عةةةن األلةةةؾ والةةةبلم ،والمةةةراد (األجمةةةع) و
(األجمعون) ،كما أنّ (أم ِ ) معدولة عن (األم ) ،وقد ُتكرّ ر العد فً (جُ َمع) كؤ ّنه معةدو عةن شةٌبٌن
األلؾ والبلم وعن (جماعً) كصحاري".

ٗ

وٌمكن تلخٌص أسباب اعتبار (أجمع) ومشتقاتها معرفة با تً:
أوال :أ ّنه ا ّتفاق بٌن هذه الكلم ،وتوارد فً اللؽة.
ثانٌا :أ ّنها تؤكٌد للمعارؾ.
ثالثا :أنّ جمعها أقٌم مقام إضافتها.
رابعا :أنها تعرّ فت بمعنى اإلضافة.
خمسا :أ ّنها معدوالت عن األلؾ والبلم.

ٔ

ص ٖ.ٗ٘/
شر المف ّ

ٕ

المصدر السابق ٖ .ٗٙ/وانظر :همع الهوامع ٖٔٗٓ/ـٔٗٔ.

ٖ

ٌقصد الزمخشري.

ٗ

شر المفص ٖ.ٗٙ/
ٔ9

إعراب (أجمعين) ومشتقاتها:
ذكر بعضُ النحوٌٌن أنّ بعض ألفاظ التوكٌد المعنويّ تكون تابعة لـ(ك ) وهً :أجمع وأكتع وأبصع،
" فةةبل ٌجةةوز :جةةاء الجةةٌش أجمةةع ،أكتةةع ،أبصةةع ،بإسةةقاط (كة ) ٔ".إال أنّ (أجمعةةٌن) وردت فةةً القةةرآن
الكرٌم تؤكٌدا دون وجود (ك )ٌ ،قو هللا ّ
عز وجة ّ :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [األعةةةراؾ ،]ٔ1 :وٌقةةةو  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [الحجةةةر:

ٖٗ] ،وٌقو  :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [الحجر.]9ٕ :
وقد أصرّ بعض النحةوٌٌن علةى أنّ (أجمعةٌن) ال تكةون فةً الكةبلم إال توكٌةدا ،ومةنهم سةٌبوٌه الةذي
ٕ
ةب هةذا
ٌقو  " :أمّا أجمعون فبل ٌكون فً الكبلم إال صفة ".أي ال تكون فً الكبلم إال توكٌةدا ،وقةد نسِ َ

الرأي للخلٌ .

ٖ

وٌقةةو ابةةن ال ّسةةرّ اج عةةن (أجمعةةٌن) " :ال تكةةون إال تابعةةة ،ال تقةةو  :رأٌةةت أجمعةةٌن ،وال مةةررت
بؤجمعٌن ،ال ٌجوز أنْ ٌلً رافعا وال ناصبا وال جارا ٗ".فؤجمعون ال تعرب إال توكٌدا حسب رأٌه.
وقد تبعهما فً ذلك الخوارزمً بقوله " :أجمعون ال ٌكون إال تؤكٌدا ،تقو  :جاءنً القةوم أجمعةون،
وقوله تعالى :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [األعراؾ ،]ٔ1 :ولو قلت :جاءنً أجمعون ،لةم ٌجةز ،كمةا
جاز (جاءنً كلهم)".

٘

إنّ سٌبوٌه وابن السّرّ اج والخوارزمً لم ٌةذكروا أنّ (أجمعةٌن) ٌجةب أن تكةون تابعةة لةـ(ك ) إال أنّ

السٌوطً ذكر ذلك عندما قا  " :وٌتبع كلها جمعاءُ ،وكلهم أجمعون ،نحو :ﭽ فسجد المالئكة
ٔ

الصفو الصفٌة ٔ.7ٕ7/

ٕ

الكتاب ٕ.ٖ79/

ٖ

جٔظٍٍٖ :ـ جٌٍ ٟٞػٍ ٝجٌىحف١س ٕ.ٖٙٔ/

ٗ

األصو فً النحو ٕ.ٕٔ/

٘

كفاٌة النحو ص ٖٔٔ.
ٕ9

كلهم أجمعون ﭼ [الحجر ،]ٖٓ :وكلهنّ ُج َمع ،وكذا البواقً".

ٔ

وقد أجاز الفراء (ٕٓ7هـ) إعراب (أجمةع) حةاال فقةا  " :أعجبنةً القصةرُ أجمةعُ وأجمة َع ،وأعجبنةً
الدارُ جمعا ُء وجمعا َء ٕ".بالنصب على الحا .

ٖ

وقد نسب ابن سٌد (ٗ٘1هةـ) هةذا القةو لثعلةب (ٕٔ9هةـ) بقولةه " :أمّةا ثعلةب فحكةى فٌةه التعرٌةؾ
وأجمع؛ الرفع على التوكٌد والنصب على الحا ".
والتنكٌر جمٌعا ،قا  :تقو  :أعجبنً القصرُ أجمعُ
َ

ٗ

وقد وردت (أجمعون) ومشتقاتها فً خطب العرب ووصاٌاهم توكٌدا وحةاال ،وهةذا ٌإ ّكةد صةحّ ة مةا
ذهب إلٌه الفراء وثعلب ،وهذا جدو ٌحتوي على ك النصوص التً وردت فٌها (أجمعون) توكٌةدا فةً
خطب العرب ووصاٌاهم:

التوكيد بـ(أجمع) ومشتقاتها
الرقم

النص

الصفحة

ٔ

طرقتهم بنو داهن وبنو ناعب ،فقتلوهم أجمعٌن.

مٕٔٔٔ/

ٕ

َمنْ ا ّدعى إلى ؼٌر أبٌه ،أو تولى ؼٌ َْر َموالٌه ،فعلٌه لعنة هللا والمبلبكة

مٔٔ٘1/

والنا

أجمعٌن.

ٖ

فؤجابوه بؤجمعهم أنْ قد وُ َ
فقت فً الرأي.

مٔٔ7ٗ/

ٗ

فقام أه ُ الشام بؤجمعهم فؤجابوا إلى الطلب بدم عثمان وباٌعوه على ذلك.

مٖٔٔٔ/

٘

احملوا بؤجمعكم فقد بلػ الحق مقطعه.

مٖٖٔ9/

ٙ

حتى متى ال نناهض القوم بؤجمعنا .

مٖٔٗٙ/

ٔ

همع الهوامع ٖ.ٖٔ9/

ٕ مجال ثعلب ٔ .91/وانظر :همع الهوامع ٖ ،ٔٗٔ/وجاء فةً شةر الرضةً علةى الكافٌةةٕ " :ٖٙٔ/وربّمةا
نصبت جمعاء وجمع حالٌن ،كـ( جاءتنً القبٌلة جمعا َء والقباب ُج َم َع) ،وهو قلٌ ".
ٖ

المساعد ٕ.ٖ9ٔ/

ٗ المحكم والمحٌط األعظم ،أبو الحسن علً بن إسماعٌ بن سٌد (ٗ٘1هـ) ،تحقٌق :عبةد الحمٌةد هنةداوي ،دار
الكتةةب العلمٌةةة ،بٌةةروت ـ لبنةةان ،الطبعةةة األولةةىٕٔٗٔ ،هةةـ ـ ٕٓٓٓم .مةةاد (جمةةع) .وانظةةر :إٌضةةا شةةواهد
اإلٌضا ٔ.٘ٓٙ/
ٖ9

7

ب استجمعوا بؤجمعكم.

مٖٔ9٘/

1

قا القوم بؤجمعهم :نجٌبهم ونقات معهم.

مٕٕٙ/

9

فقام القوم بؤجمعهم حتى وقفوا على باب بٌته.

مٕٔٔ٘/

علٌه لعنة هللا والمبلبكة والنا

ٓٔ

أجمعٌن.

مٕٖٕٔ/

ٔٔ

فسار لٌلته جمعاء مُتحٌّرا ال ٌدري أٌن ٌؤخذ.

مٕٕ1ٓ/

ٕٔ

فتشمّر الحرث للحرب وأمر بحلق رإوسنا أجمعٌن.

مٕٖٙ7/

ٖٔ

قد ما الخوارج بؤجمعهم على العسكر.

مٕٗٗ9/

إنّ الخوارج ش ّدت على النا

ٗٔ
٘ٔ

بؤجمعها ش ّد منكر .

ٌا أه الكوفة ،اخرجوا مع عتاب بن ورقاء بؤجمعكم.
بعد األنبٌاء والمرسلٌن صلوات هللا علٌهم

ٔٙ

إنّ هللا عز وج ّ جع النا

ٔ7

ؤت به الكتبُ  ،وتنب ْ
قد أن َب ْ
ّؤت علٌه الرس ُ ،وقد تناهى ذلك بؤجمعه إلٌنا.

مٕٗٗ9/
مٕٖٗٙ/
مٕ٘ٓ1/

أجمعٌن.
مٖ7ٕ/

وهذا جدو ٌ آخر ٌحتوي على ك النصوص التً وردت فٌها (أجمعون) حاال:

ْ
وردت فيها (أجمعون) حاال
النصوص التي
الرقم

النص

الصفحة

ٔ

حتى لقد حاولوا أنْ ٌكونوا ملوكا أجمعٌن.

مٖٔ٘/

ٕ

ث ّم ٌقتلون بها أجمعٌن.

مٔ9ٕ/

ٖ

سٌروا إلى أمٌر المإمنٌن وسٌّد المسلمٌن ،وانفروا إلٌه أجمعٌن ،تصٌبوا الحق.

مٕٔ91/

ومن النصوص السابقة التً وردت فٌهةا (أجمعةون) توكٌةدا قةو زبةراء الكاهنةة " :فانصةرؾ مةنهم
أربعون رجبل ،وبقً ثبلثون ،فرقدوا فً مشربهم ،وطرقتهم بنةو داهةن وبنةو ناعةب فقتلةوهم أجمعةٌن".

ٔ

جمهر خطب العرب مٔ.ٕٔٔ/
ٗ9

ٔ

فؤجمعون هنا توكٌد معنويّ منصوب؛ ألنّ المإ ّكد ـ وهو الضمٌر (هةم) فةً (فقتلوهم)ةـ فةً محة ّ نصةب
مفعو به.
وقةو الرسةةو

ـ صةلى هللا علٌةةه وسةةلم ـ فةً خطبتةةه فةةً حجةةة الةوداع " :الولةةد للفةةراش ،وللعةةاهر

الح َجةر ،مةةن ا ّدعةةى إلةةى ؼٌةةر أبٌةةه ،أو تةةو لى ؼٌةةر موالٌةةه ،فعلٌةةه لعنةةة هللا والمبلبكةةة والنةةا
َ

أجمعةةٌن".

ٔ

فكلمةةة (أجمعةةٌن) فةةً هةةذا الةةنص تعةةرب توكٌةةدا معنوٌةةا مجةةرورا؛ ألنّ المإ ّكةةد اسةةم معطةةوؾ علةةى اسةةم
مجرور.
وقولهم " :فلمّا بلػ الخبرُ النعمان بن بشٌرٕ خرج عن حمص هاربا لٌبل ومعه امرأته وولده وثقلةه،
فسار لٌلته جمعا َء متحٌّرا ال ٌدري أٌن ٌؤخذ".

ٖ

فكلمة (جمعاء) هنا تعرب توكٌدا معنوٌّا منصةوبا؛ ألنّ

المإ ّكد (لٌلته) مفعو فٌه منصوب.
ومن النصوص التً وردت فٌها (أجمعون) حاال قولهمٗ " :أفٌدوم ذلك من ملكهم أم ٌنقطع قا  :ال،
ال ،ب ٌنقطع لبضع وسبعٌن من السةنٌن ،ثةم ٌ قتلةون بهةا أجمعةٌن ،وٌخرجةون منهةا هةاربٌن ٘".فةإعراب
(أجمعٌن) فً هذا الةنصّ حةا أل ّنهةا منصةوبة ،ولةو قةا  :ثةم ٌقتلةون بهةا أجمعةون ،لكانةت توكٌةدا؛ أل ّنهةا
مرفوعة ،والمإ ّكد ـ وهو الواو فً (ٌقتلون) ـ فً مح رفع نابب فاع .
ومنه قو زٌد بن صوحان " :ٙسٌروا إلى أمٌر المةإمنٌن ،وسةٌّد المسةلمٌن ،وانفةروا إلٌةه أجمعةٌن،
تصٌبوا الحق 7".فإعراب (أجمعٌن) فً هذا النصّ أٌضا حةا ؛ وذلةك أل ّنهةا منصةوبة ،ولةو كةان القةو :
ٔ

جمهر خطب العرب مٔ.ٔ٘1/

ٕ هو النعمان بن بشٌر بن سعد بن ثعلبة الخزرجًّ األنصاريّ (٘ٙهـ) ،أبو عبد هللا ،أمٌر ،خطٌب ،شاعر ،مةن
أجبلء الصحابة ،من أه المدٌنة المنور  ،له (ٕٗٔ) حدٌثا .انظر :األعبلم .ٖٙ/1
ٖ

جمهر خطب العرب هامش مٕ.ٕ1ٓ/

ٗ

هذا القو لسطٌح الذببً ٌعبّر رإٌا ربٌعة بن نصر اللخمًّ .

٘

جمهر خطب العرب مٔ.9ٕ/

 ٙهو زٌد بن صوحان بن حجر العبدي ( ٖٙهـ) ،من بنً عبةد القةٌ  ،مةن ربٌعةة ،تةابعًّ  ،مةن أهة الكوفةة ،لةه
رواٌة عن عمرو وعلً ،كان أحد الشجعان الرإساء ،وشهد وقابع الفتح فقطعت شماله ٌوم نهاوند ،ولمّا كان ٌوم
الجم قات مع علً حتى قت  .انظر :األعبلم ٖ.٘9/
7

جمهر خطب العرب مٔ.ٕ91/
٘9

وانفروا إلٌه أجمعون ،لكان إعرابها على ذلك توكٌدا،؛ أل ّنها حٌنبذ تكةون مرفوعةة ،والمإ ّكةد ـ وهةو واو
الجماعة فً (وانفروا) ـ فةً محة رفةع فاعة  ،فعلةى ذلةك ٌجةوز الكةبلم باعتبةار (أجمعةٌن) توكٌةدا؛ ألنّ
التوكٌد تابع للمإ ّكد فً إعرابه.

أوجه الشبه واالختالف بين (كل) و (أجمعين):
تتشابه (ك ) و (أجمعون) فً بعض األمور إال أ ّنهما تختلفان فً أمور ع ّد  ،ومن أوجه الشبه بٌنهما
أ ّنه ال ٌإ ّكد بهما إال ما ٌتبعّض ،أو ما كان ذا أجزاء ٌص ّح تجزبتهاٌ ،قةو أبةو محمةد الصّةٌْمريّ  " :فؤمّةا
أجمع وك وجمعاء فبل ٌإ ّكد بهما إال ما ٌتبعّض ،تقو  :رأٌت القوم كلهم ،وأخذت الما أجمةع ،ودخلةت
دارك جمعاء ،وال ٌجوز :جاءنً زٌد كله ،وال عمرو أجمع ،وال هند جمعاء".

ٔ

باعتبار أنّ القوم أجزاء فٌستطٌع المرء رإٌة بعضهم دون ا خةر ،وكةذلك المةا ٌسةتطٌع المةرء أن
ٌؤخذ جزءا منه أو كله ،وكةذلك الةدار ٌسةتطٌع المةرء دخةو جةزء منهةا وٌسةتطٌع دخولهةا جمعةاء؛ لةذلك
ص ّح تؤكٌد القوم والما والدار بك وأجمع وجمعةاء؛ أل ّنهةنّ تؤكٌةد لمإ ّكةد ذي أجةزاء ٌصة ّح تفرٌقهةا .وال
ٌجوز (جاءنً زٌةد كلةه)؛ أل ّنةه ال ٌتةبعّض فةبل ٌةؤتً بعضةه وٌبقةى بعضةه ا خةر؛ لةذلك لةم ٌجةز توكٌةده
بـ(ك ).
ص  " :تقةو ( :قةرأت الكتةاب كلةه)؛ أل ّنةه ٌمكةن قةراء بعضةه ،و(سةرت النهةار
وجاء فً شر المف ّ
أجمع)؛ إلمكان سٌر جزء منه ،و(تبحّ رت األرض) أي توسّةعت فٌهةا ،و(سةرت اللٌلةة جمعةاء) ،كة ّ هةذه
األشٌاء ٌجوز تؤكٌدها بـ(ك ) و (أجمع)؛ إلمكان تجزبتها وتبعّضها".

ٕ

ومما ورد فً خطب العرب ووصاٌاهم من نصوص على التوكٌد بـ(ك ) و (أجمعٌن) لمإ ّكد ٌص ّح
ٔ

التبصر والتذكر ٔ.ٔٙٗ/

ٕ شر المفص ٖ ،ٗٗ/وانظر :األصو فً النحو ٕ ،ٕٔ/وشر جم الزجاجً ص  ،ٔٔ9وتوجٌه اللمع
ص ،ٕٙ9والكناش مٔ ،ٔٙ9/وارتشاؾ الضرب ٗ ،ٔ9٘ٗ/والفواكه الجنٌة ص ٘ ،ٖ9وحاشٌة الصبان على
األشمونً ٖ.ٔٓ9/
9ٙ

تجزبته قو سعد بن عُباد  " :إ ّنً ال أقدر لشةكواي أن أسْ ةم َِع القةو َم كلهةم كبلمةً ،ولكةن تلةق منةً قةولً
فؤسْ مِعْ ُهمُوه ٔ".فالقوم أجزاء ٌص ّح تفرقتها ،منهم الرجا والنساء ،والفرسان والصبٌان ،ومنهم األحرار
والعبٌد.
ومنه قو أبً بكر الصدٌق ـ رضً هللا عنه ـ فً وصٌّة لهاشم بن عتبةٕ ٌ " :ا هاشم إ ّنما ك ّنا ننتفع
من الشٌخ الكبٌر برأٌه ومشورته وحسن تدبٌره ،وك ّنا ننتفع مةن الشةاب بصةبره وبؤسةه ونجدتةه ،وإنّ هللا
عز وج قد جمع لك تلك الخصا كلها ،وأنت حةدٌث السةن مسةتقب الخٌةر ٖ".والخصةا أجةزاء ٌصة ّح
تفرقتهةةا كمةةا تبةٌّن مةةن كةةبلم أبةةً بكةةر الصةةدٌق ،فمنهةةا الةةرأي والمشةةور وحسةةن التةةدبٌر ،ومنهةةا الصةةبر
والبؤ

والنجد .
وقو عقٌ بن أبً طالبٗ  " :أٌّها النا

طالب فالعنوه ،فعلٌه لعنة هللا والمبلبكة والنا

إنّ أمٌةر المةإمنٌن معاوٌةة أمرنةً أنْ ألعةن علةًّ بةن أبةً
مإ ّكد ٌص ّح تفرٌقه.

أجمعٌن ٘".فالنا

ّ
ٌتجزأ فإ ّنهما ٌخرجان لمعنى اإلحاطة والشمو ٌ ،قو ابةن
وبما أنّ (كبل) و (أجمعٌن) ٌإ ّكد بهما ما
السّرّ اج " :الضةرب الثةانً فةً التؤكٌةد هةو مةا ٌجةًء لئلحاطةة والعمةوم ،تقةو  :جةاءنً القةوم أجمعةون،
وجاءنً القوم كلهم ،وجاءونً أجمعون وكلهم ٙ".وٌقو أبو البركات األنباريّ  " :كلهم وأجمعون ٌةدالن
على اإلحاطة والعموم ،واإلحاطة والعموم ٌدالن على محاط به".

ٔ

7

جمهر خطب العرب مٔ.ٔ7ٖ/

ٕ هو هاشم بن عتبة بن أبً وقاص (ٖ7هـ) ،صحابً ،خطٌب من الفرسانٌ ،لقب بالمرقا  ،وهو ابن أخةً سةعد
ا بن أبً وقاص .أسلم ٌوم فتح مكة .ونز الشام بعد فتحها ،فؤرسله " عمر " مع ستة عشر رجبل من جند الشةام،
مددا لسعد بن أبً وقاص ،فً العراق .وشهد القادسٌة ،وأصٌبت عٌنه ٌةوم الٌرمةوك فقٌة لةه " :األعةور " وفةتح
جلوالء ،وكان مع علً بن أبً طالب فً حروبه ،وتولى قٌاد الر ّجالة فً صفٌن ،وقتة فةً آخةر أٌامهةا .انظةر:
األعبلم .ٙٙ/1
ٖ

جمهر خطب العرب مٔ.ٕٓٔ/

ٗ هو عقٌ بن عبد مناؾ (أبً طالب) بن عبد المطلب الهاشمً القرشً (ٓٙهـ) ،وكنٌته أبو ٌزٌد :أعلةم قةرٌش
بؤٌامها ومآثرها ومثالبها وأنسابها .انظر :األعبلم ٗ.ٕٕٗ/
٘

جمهر خطب العرب مٕ.ٖٕٔ/

ٙ

األصو فً النحو ٕ.ٕٔ/

7
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وقد ورد فً خطب العةرب ووصةاٌاهم نصةوصٌ علةى التوكٌةد المعنةويّ بةـ(ك ) و (أجمعةٌن) خةرج
فٌها التوكٌد لمعنى اإلحاطة والشمو والعموم ،ومن ذلك قو عبد هللا بن سعد " :إ ّنما خرجنا نطلب بةدم
الحسٌن ،وقتلة الحسٌن كلهم بالكوفة ٔ".فكلمة (كلهم) شملت وأحاطت قتلة الحسٌن .ومثله قو دَ عْ َف بن
حنظلةةة الن ّسةةابة " :بكةةرٌ كلهةةا صةةبرت وأبلةةت فحسةةن ببلإهةةا ٕ".فكلمةةة (كلهةةا) هنةةا أفةةادت العمةةوم ونفةةت
الخصوص عن بعض أفراد قبٌلة بكر.
ومن ذلك قو عبد الحمٌد بن ٌحٌةى الكاتةب (ٕٖٔهةـ) مةن وصةٌّة لةه وجّ ههةا للك ّتةاب " :إنّ هللا عة ّز
وج ة جع ة النةةا

بعةةد األنبٌةةاء والمرسةةلٌن ،صةةلوات هللا علةةٌهم أجمعةةٌن ،ومةةن بعةةد الملةةوك المكةةرمٌن

أصنافا ،وإنْ كانوا فً الحقٌقة سواء ٖ".فكلمة (أجمعٌن) هنا شملت ك ّ األنبٌاء والمرسلٌن وأحاطت بهم
بهم وهذا هو الؽرض الحقٌقً الذي تخرج له (أجمعون).
ومن أوجه االختبلؾ بٌن (ك ّ) و (أجمعٌن) اشتراط بعض النحا أن تسبق ك ٌ أجمعٌن عند التوكٌد
بةةـ(أجمعٌن) ،بٌنمةةا لةةم ٌشةةترط أحةة ٌد مةةنهم عنةةد التوكٌةةد بةةـ(ك ) أن ٌسةةبقها شةةًءٌ ،ومةةن هةةإالء النحةةا

الزمخشريّ ( ٖ٘1هـ) فقد قا  " :أجمعون تقع أبةدا تؤكٌةدا لكلهةم ،قةا هللا تعةالى :ﭽ ﭽ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ ﭼ [الحجر".]٦٣ :

ٗ

ومن أوجه االختبلؾ بٌن (ك ) و (أجمعٌن) أٌضا أنّ (كبل) تقع فً الكبلم توكٌدا وؼٌر توكٌد ـ كما
بةٌّن الباحةث مةن قبة ُ ـ فتقةع مبتةدأ كقةولهم " :إ ّنةه أبةو عشةر  ،وأخةو عشةر  ،وعة ّم عشةر  ،كلهةم فرسةان
قومهم ٘".وتقع اسما لؤلفعا الناقصة كقو خالةد بةن سةعٌد بةن العةاص " :فكةان كة ّ مةن أقةرأ علٌةه ذلةك
الكتاب وٌسمع منً هذا القو ٌُحسن الةر ّد علةًّ  ٙ".وتقةع فةاعبل كقةو النعمةان بةن المنةذر " :فةإذا دخلةتم
ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٙ9/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٖٙ5/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.٘ٓ5/

ٗ

ٍٖـ جٌّف ًٛجٌّ َْٛٛذـ(جٌطهّ.ٗ7ٙ/ٔ )ٍ١

٘

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٗٔ/

ٙ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٔ.ٔ9ٖ/
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نطق ك ّ رج منكم بما حضره ،لٌعلم أنّ العرب على ؼٌر مةا ظةنّ  ٔ".وتقةع مفعةوال بةه كقةو عمةر بةن
عبد العزٌز " :رحم هللا ك ّ شافع ٌشفع لك بخٌر ٕ".وتقع اسما مجرورا كقو الحسةٌن بةن علةً " :اللهة ّم
أنت ثقتً فً ك ّ كرب ،ورجابً فً ك ّ شد  ،وأنت لً فً ك ّ أمر نز بً ثقةة وعةد  ٖ".وتقةع مضةافا
إلٌه كقو الحسن البصريّ  " :اعلم ٌا أمٌر المإمنٌن أنّ هللا جع اإلمام العاد قوام ك ّ ماب  ،وقصْ د ك ّ
ونصفة ك ّ مظلوم ،ومفزع ك ّ ملهوؾ".
جابر ،وصبل ك ّ فاسد ،وقوّ ك ّ ضعٌؾ،
َ
أمّا أجمعون فبل تقع فً الكبلم إال تؤكٌدا على رأي الخلٌ
هللا والمبلبكة والنا

٘

ٗ

كقو عقٌ بن أبً طالب " :علٌةه لعنةة

أجمعٌن ٙ".وأجاز الفراء 7وثعلب 1أن تقع حاال كقو زٌد بن صوحان " :سٌروا

ّ
الحق".
سٌروا إلى أمٌر المإمنٌن ،وسٌّد المسلمٌن ،وانفروا إلٌه أجمعٌن ،تصٌبوا

9

ص ) عنةدما قةا  " :واعلةم
وهناك فرق آخر بٌن (ك ) و (أجمعٌن) أورده ابن ٌعٌش فً (شر المف ّ
أ ّنه ذهب قو ٌم إلى أنّ فً (أجمع) فابد لٌست فً (كة ) وذلةك أ ّنةك إذا َ
قلةت :جةاءنً القةوم كلهةم ،جةاز أنْ
ٌجٌإوك مجتمعٌن ومفترقٌن ،فإذا قلت :أجمعون ،صارت حا القوم االجتماع ال ؼٌر".

ٓٔ

والفرق بٌنهما أٌضا " أنّ (أجمع) من لفظ الجماعة والمجموع واالجتماع ،و(كبل) للداللةة علةى كة ّ فةرد
حتى تستؽرق جمٌع األفراد ،فقولك( :رضوا بذلك أجمعون) ٌفٌد أنّ مجموعهم رضً بذلك ،وأمّا قولك:

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ ٘ٗ/ـ ٘٘.

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٕٔ7/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.٘ٔ/

ٗ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٗ9٘/

٘

جٔظٍٍٖ :ـ جٌٍ ٟٞػٍ ٝجٌىحف١س ٕ.ٖٙٔ/

ٙ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖٕٔ/

7

جٔظٍِ :ؿحٌّ غؼٍد ٔٚ ،95/جٌّٓحػى ٕ.ٖ9ٔ/

5

جٔظٍ :جٌّكىُ ٚجٌّك ١١ج٤ػظُ ِحوز (ؾّغ)ٚ ،ئٟ٠حـ ٖٛج٘ى جإلٟ٠حـ ٔ.٘ٓٙ/

9

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٕ95/

ٓٔ

ٍٖـ جٌّف.ٗٔ /ٖ ًٛ
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(رضوا بذلك كلهم) فٌفٌد أنّ أفرادهم رضوا بذلك ،والنتٌجة واحد أل ّنه إذا رضً ك ّ أفرادهم فقد َرضِ ًَ
مجموعهم ،فـ(أجمع) تشٌر إلى العموم ابتداء ،و(ك ) تشٌر إلى األفراد حتى تستؽرقهم".

ٔ

التوكيد بـ( بنجمع ):
مةةن المسةةاب التةةً ال خةةبلؾ فٌهةةا التوكٌةةد بةةـ(أجمع) ومشةةتقاتها وهةةً :أجمعةةون ،وجمعةةاء ،وجُ َمةةع،
وجمٌع ،لكنّ بعض النحوٌٌن رفض التوكٌد بةـ(أجمع) التةً تتصة بهةا البةاء اتصةاال دابمةا ،ومةن هةإالء
النحا ابن مالك مع أ ّنه جوّ ز جرّ النف

والعٌن بباء زابد ٌ ،قو  " :وٌجوز جرّ النف

والعٌن بباء زابةد

نحو :جاء زٌ ٌد بنفسه ،ورأٌت عمرا بعٌنه ،وال ٌجوز ذلك فً ؼٌرهما من ألفةاظ التوكٌةد .إال أ ّنهةم قةالوا:
جاءوا بؤجمعهم ،بض ّم المٌم وفتحها ،وفٌه معنى التوكٌد ،ولٌ

من ألفاظةه ،إذ لةو كةان مةن ألفاظةه لجةاز

استعماله ببل باء ،ب كان استعماله ببل باء أكثر ،كما كان ذلك فً النف

والعٌن".

ٕ

وتبعه فً ذلك أبو حٌّان األندلسًّ بقوله " :وقالت العربُ  :جاءوا بؤجمعهم ،بض ّم المٌم وفتحها ،وفٌه
مةن ألفاظةه ٖ".وقةد جةاء فةً همةع الهوامةع " :وقةد جةاء أجمةع لؽٌةر التوكٌةد ،قةالوا:

معنى التؤكٌد ،ولٌ
جاءوا بؤجمعهم".

ٗ

فقد ع ّد ابن مالك ومن بعده أبو حٌّان والسٌوطً أنّ (أجمع) الم ّتصلة مع الباء جةاءت لؽٌةر التوكٌةد،
مع أ ّنه بٌّن أنّ فٌها معنى التوكٌد ،إال أنّ الباحث وجد رأٌا مخالفا لهذا الرأي للرضً عنةدما قةا  " :وقةد
ٌضاؾ أجمعون إضافة ظاهر  ،فٌإ ّكد به لكن بباء زابد  ،نحو :جاءنً القو ُم بؤجمعهم ،وال ٌقا  :جاءنً
القوم أجمعهم ،بخبلؾ (عٌنه) فإ ّنه ٌإ ّكد بها مع الباء وبدونها ،نحو :رأٌته عٌنه وبعٌنه".

ٔ

ِؼحٔ ٟجٌٕك.ٕٔٙ/َٗ ٛ

ٕ

ٍٖـ جٌطٓٚ ،ٕ9ٓ/ٖ ً١ٙجٔظٍ :جٌّٓحػى ٕ.ٖ5٘/

ٖ

جٌضٗح

ٗ

ّ٘غ جٌٛٙجِغ ٖ.ٔٗٔ/

٘

ٍٖـ جٌٍ ٟٞػٍ ٝجٌىحف١س ٕ.ٖٙٔ/

جٌٍٟخ ٗ.ٔ9ٗ5/

ٓٓٔ

٘

فقةةد ب ةٌّن الرضةةً أ ّنةةه ٌإ ّكةةد بةةـ(أجمع) عنةةدما تكةةون م ّتصةةلة بالبةةاء علةةى عك ة
السابقون ،وقد تبعه فً ذلك عبةا

مةةا ذكةةره النحوٌةةون

حسةن بقولةه " :مةن األسةالٌب الصةحٌحة جةاء القةوم بةؤجمعهم  ،بفةتح

المٌم أو ضمّها ،فكلمة (أجمع) هذه من ألفاظ التوكٌد القلٌلة ،وال بة ّد أنْ تضةاؾ إلةى ضةمٌر المإ ّكةد ،وأنْ
تسبقها الباء الزابةد الجةار  .وهةً زابةد جةارّ ال تفارّ قهةا .وتعةرب كلمةة (أجمةع) توكٌةدا مجةرور اللفةظ
بالباء الزابد البلزمة ،فً مح رفع ،أو نصب ،أو جر ،حسب حالة المإ ّكد المتبوع".

ٔ

إنّ الباحث ٌمٌ إلى هذا الرأي ألنّ المسوّ غ لعدم جع هذه الكلمةة (بةؤجمع) مةن ألفةاظ التوكٌةد ؼٌةر
مقنع؛ ألسباب ع ّد  ،منها أنّ كلمة (بؤجمع) فٌها معنى التوكٌد كما صرّ بعض النحوٌٌن ،باإلضةافة إلةى
أ ّنها تضاؾ إلى ضمٌر مطابق للمإ ّكد ،فإذا قلنا :رأٌت القوم بةؤجمعهم ،فإ ّنهةا أضةٌفت إلةى ضةمٌر طةابق
المإ ّكد وهذا شرط للتوكٌد المعنويّ .
كمةةا أنّ وجةةود حةةرؾ الجةةر الزابةةد " ٌإ ّكةةد وٌقةةوّ ي المعنةةى العةةام فةةً الجملةةة كلهةةا ،فشةةؤنه شةةؤن كة ّ
الحروؾ الزابد ؛ ٌفٌد الواحد منها توكٌد المعنى العام للجملة كالذي ٌفٌده تكرار تلك الجملةة كلهةا ،سةواء
أكان المعنى إٌجابا أم سلبا ،ولهذا ال ٌحتاج إلى شًء ٌتعلق به ،وال ٌتؤثر المعنى األصلً بحذفه".
وقد جوّ ز ابن مالك ـ كما الحظنا سابقا ـ دخو الباء الزابةد علةى العةٌن والةنف

ٕ

باعتبارهمةا توكٌةدا

معنوٌا ،ولم ٌجوّ ز دخولها على أجمع فً التوكٌد المعنويّ وهذا أمرٌ عجٌب ك ّ العجب!.
وقد ورد هذا األسلوب فً خطب العرب ووصاٌاهم فً أحد عشر نصّا ،منهةا قةو معاوٌةة بةن أبةً
سفٌان " :إ ّنما تقاتلون من نكث البٌعة ،وسفك الةدم الحةرام ،فلةٌ

لةه مةن السةماء عةاذرٌ ،قة ّدموا أصةحاب

السبل المستلبمةّ ،
ّ
الحق مقطعه ،وإ ّنما هو ظالم ومظلوم".
وأخروا الحاسر ،واحملوا بؤجمعكم ،فقد بلػ

ٔ

جٌٕك ٛجٌٛجف.ٕ٘ٔ/ٖ ٟ

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك ٕ.ٗ٘ٓ/

ٖ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٖٖ9/
ٔٓٔ

ٖ

وقو علً بن أبً طالب " :ح ّتى متى ال نناهض القوم بؤجمعنا ٔ".وقوله فً خطبةة أخةرى " :إ ّنكةم
مخرجنا إلى ص ّفٌن ،ب استجمعوا بؤجمعكم ،وإ ّنً أسؤلكم أنْ ٌكتب لً ربٌ

ك ّ قوم ما فً عشٌرته من

المقاتلة ،وأبناء المقاتلة الذٌن أدركوا القتا  ،و ُعبْدان عشٌرته وموالٌهم ،ث ّم ٌُرْ فعُ ذلك إلٌنا".

ٕ

وقو الحجّ اجٌ " :ا أه الكوفة ،اخرجوا مع ع ّتاب بن ورقاء بؤجمعكم ،ال ّ
أرخص ألحد مةن النةا
فً اإلقامة إال رجبل ْقد ولٌنا ومن أعمالنا".

ٖ

وقو المهديّ  " :الخطب أٌسر مما تذهبون إلٌه ،وعلى ؼٌر ما تصفون األمر علٌه ،نحن أه َ البٌت
ْ
أنبؤت به الكتب،
نجرى من أسباب القضاٌا ،ومواقع األمور ،على سابق من العلم ،ومحتوم من األمر ،قد
وتنب ْ
ّؤت به الرس ُ ،وقد تناهى ذلك بؤجمعه إلٌنا".

ٗ

فما دام هذا األسلوب قد ورد فً كبلم العرب ،وانطبقت علٌه شروط التوكٌد المعنةويّ مةن أ ّنةه ٌةؤتً
تابعا لمإ ّكد ،وٌ ّتص بضمٌر ٌطابق ذلك المإ ّكد ،وفٌةه معنةى التوكٌةد ،فلمةاذا ال نعتبةره توكٌةدا معنوٌّةا !
لهذه األسباب وتلك التساإالت ما الباحث إلى رأي الرضً األستراباذيّ ومن بعده عبا

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٖٗٙ/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٔ.ٖ9٘/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٖٗٙ/

ٗ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٖ.7ٕ/
ٕٓٔ

حسن.

المعنوي للضمير المتصل:
التوكيد
ّ
قد ٌحتاج الضمٌر الم ّتص إلى توكٌةده توكٌةدا معنوٌّةا؛ لؽةرض ببلؼةًّ  ،إال أنّ بعةض ألفةاظ التوكٌةد
المعنويّ إذا أ ّكدَ فٌه الضمٌر الم ّتص مباشر فإنّ ذلك التوكٌد ٌجوز لكنْ على قبح ،وبعض ألفاظ التوكٌد
المعنويّ ٌجوز فٌه توكٌ ُد الضمٌر مباشر وٌحسنُ الكبلم .وهذا ما بٌّنه لنا سٌبوٌه بقوله " :تقو  :روٌدكم
َ
أنتم أنفسكم ،فٌحسن الكبلم ،كؤ ّنك قلت :افعلوا أنتم أنفسكم ،فإنْ
قلت روٌةدكم أنفسُةكم ،رفعةت وفٌهةا قةبح،
ألنّ قولةةك :افعلةةوا أنف ُسةةكم فٌهةةا قةةبح ،فةةإذا قلة َ
ةت :أنةةتم أنف ُسةةكم ،ح ُسةةن الكةةبلم .وتقةةو  :روٌةةدكم أجمعةةون،
وروٌدكم أنتم أجمعون ،ك ٌ حسنٌ ؛ أل ّنه ٌحسن فً المضمر الذي له عبلقة فً الفع  ،أال ترى أ ّنك تقو :
قوموا أجمعون ،وقوموا أنتم أجمعون".

ٔ

وٌقو أٌضا " :واعلم أ ّنه قبٌ ٌح أنْ تصؾ المضمر فً الفع بـ(نفسك) وما أشبهه ،وذلك أ ّنه قبٌ ٌح أنْ
فعلت َ
َ
َ
أنت نفسُك .وإنْ قلت :فعلتم أجمعون حسن؛ ألنّ هذا ٌُ َع ّم به".
فعلت نفسُك ،إال أنْ تقو :
تقو :

ٕ

أي أ ّنك إذا أردت أنْ تإ ّكد ضمٌرا متصبل توكٌدا معنوٌا ٌجب علٌك أوال أنْ تإ ّكده بضةمٌر منفصة
ثم تإ ّكده توكٌدا معنوٌا بؤحد ألفاظ التوكٌد.
وإلى هذا ذهب المبرد (ٕ٘1هـ) بقوله " :وكذلك ما َنعْ ته بالنف

فً المرفوع إ ّنما ٌجري على توكٌد

فإنْ لم تإ ّكد جاز على قبح ،وهو قولك :ق ْم َ
أنت نفسُك ،فإنْ قلت :ق ْم نفسُك ،جاز".

ٖ

وفً هذا ٌقو ابن مالكٗ:
ٌر الم ّتصِ ْ
وإنْ تإ ّك ْد الض ِم َ
ٔ

والع ٌْ ِن ف َبعْ دَ ال ُم ْنفصِ ْ
َ
بال ّنف ِ

جٌىطحخ ٔ.ٕٗ7/

ٕ جٌّٛررىٌ جٌٓررحذك ٕٚ .ٖ79/جٔظررٍ ٘ررًٖ جٌّٓررأٌس فرر :ٟجٚ٤ررٛي فرر ٟجٌٕكررٚ ،ٕٓ/ٕٛجٌٛجٞررف ٘ ٕٔ7ـ رٕ،ٕ7
ٚجٌٕىص ف ٟضفٓ ٍ١وطحخ ْ١رٍٖٚ ،ٕ5ٙ/ٕ ٗ٠ٛـ جٌّفٛرً (جٌطهّ١رٍ) ٕ 5ٔ/ـ ٕٚ ،5جإلٟ٠رحـ فرٖ ٟرٍـ جٌّفٛرً
ٔ ٖٗٔ/ـ ٗٔٗٚ ،جٌّمطرّ ٔٚ ،ٖٗٔ/جٌضٗح جٌٍٟخ ٗٔ9ٗ7/ـ ٚ ،ٔ9ٗ5جٌّٓرحػى ٕٚ ،ٖ5٘/قحٖر١س جٌٛررحْ
ػٍٍٖ ٝـ ج.ٔٔٙ/ّٖٟٖٔٛ٤
ٖ

جٌّمطٟد ٖ.ٕٔٓ/

ٗ أٌف١س جذٓ ِحٌه ف ٟجٌٕكٚ ٛجٌٛرٍ  ،أذر ٛػررى هللا ؾّرحي جٌرىِ ٓ٠كّرى ذرٓ ِحٌره جٔ٤ىٌٓر٘ٙ7ٕ( ٟرـ) ،وجٌ جٌىطرد
جٌؼٍّ١س ،ذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ.ٗٓ ٘ .
ٖٓٔ

َعنٌ ُ
ْت ذا الرّ ْف ِع وأ ّك ُدوا ِبما

سِ َواهما والقٌ ُد لنْ ٌُل َت َز َما

أي " إذا أ ِّكةةد ضةةمٌر الرفةةع المتصة  ،أو المسةةتكن ،بةةالنف  ،أو بةةالعٌن ،أ ِّكةةد قبة ذلةةك بضةةمٌر رفةةع
ْ
ُ
وقامةت هةً نفسةها ،وقامةا أو قامتةا همةا أعٌنهمةا ،وقةاموا هةم
قمةت أنةا نفسةً،
منفص مطابق له ،نحةو:
أنفسهم ،وقمْ َن هنّ أعٌنهنّ  ،وٌإ ّكد أٌضا بما سوى النف

والعٌن من (ك  ،وكبل ،وكلتا ،وأجمع وفروعه)

فبل ٌلتزم القٌد المذكور من تق ّدم الضمٌر المرفوع المنفص  ،ب تقو  :جاإوا كلهم ،وقاما كبلهما ،وقالوا
َ
َ
أجمعون ،وإنْ
أتٌت بالضمٌر المنفص فقلت :قاموا هم كلهم".
شبت

ٔ

" وأمّا ؼٌر المرفوع من الضمابر ـ إذا أ ِّكد ـلم ٌلتزم تؤكٌده بالضمٌر المنفص سواء أ ّكد بالنف  ،أو
رأٌتك َ
َ
نفسك ،ورأٌتهم أنفسهم".
شبت:
نفسك ،وأن
أنت َ
َ
بالعٌن ،أو بؽٌرهما من األلفاظ ،ب تقو  :رأٌتك َ

ٕ

وقد فسّر ابن أبً الربٌعٖ لِ َما ٌكون ذلك بكبلم جمٌ بقوله " :وإ ّنما فرّ ْ
قت العربُ فً هذا بٌن النف
وأجمع ،ألنّ النف

ْ
خرجت نف ُ زٌد ،وال تلً أجمع العوام  ،ال تستعم إال تابعة،
تلً العوام َ  ،فتقو :

والضةةمٌر المرفةةوع قةةد ا ّتصة بفعلةةه ح ّتةةى صةةار معةةه كالشةةًء الواحةةد ،فكرهةةوا أنْ ٌةةؤتوا بةةالنف

بعةةده،

فٌصٌر كؤ ّنه الذي ٌلً العوام  ،فؤرادوا أنْ ٌُفرِّ قوا بٌن حالتٌةه ،فلةزم لةذلك أنْ ٌقولةوا :قمةتم أنةتم أنفسُةكم،
ولةً العوامة مةن حٌةث صةار الفاعة مةع فعلةه كالشةًء
أل ّنهم لو قالوا :قمةتم أنفسُةكم ،لصةار كؤ ّنةه الةذي
َ
الواحد ،وأجمع لمّا كان ال ٌلً العوام  ،لم ٌكنْ له إال حا ٌ واحةد ٌ صةار أمةره معلومةا فلةم ٌُحةافظ بلةزوم
ي العةٌنُ
التوكٌد بالضمٌر المنفص لِ ٌُ َبٌ َّن عن مخالفته الحالة األخرى كمةا فعِة َ ذلةك فةً الةنف  ،ثة ّم أجْ ِةر َ
ي ك ٌ مجرى أجمع ،ألنّ المعنى فٌهما واحد".
مجرى النف  ،وأجْ ِر َ

ٗ

ٔ ئٌٖحو جٌٓحٌه ئٌ ٝقً أٌف١س جذٓ ِحٌه ،ذٍ٘حْ جٌى ٓ٠ئذٍج٘ ُ١ذٓ ل ُ١جٌؿ٠َٛس (٘7ٙ7ـ) ،ضكم١كِ :كّى ذٓ ػٜٛ
جٌٓ ،ّٟ ٍ١ٙأٛٞجء جٌٍٓف ،جٌٍ٠ح ٜـ جٌٓؼٛو٠س ،جٌطرؼس جٕٕ٘ٔٗ ،ٌٝٚ٤ـ ـ َٕٕٓٓ.ٙٓ5 /َٕ .
ٕ ئٌٖحو جٌٓحٌه َٕ.ٙٓ5/
ٖ ٘ ٛػر١ى هللا ذٓ أقّى ذٓ ػر١ى هللا ،جذٓ أذ ٟجٌٍذ١غ جٌمٍٖ ٟج ِٞٛ٤جٌؼػّرحٔ ٟجإلٖرر٘ٙ55(ٍٟ١رـ) :ئِرحَ جٌٕكر ٛفرٟ
َِحٔٗ ِٓ ،أً٘ ئٖر١ٍ١س (ذحٔ٤ىٌّ) ،جٔطمً ٌّح جْرط ٌٝٛػٍٙ١رح جٌفرٍٔؽ ئٌرْ ٝررطسِ ،رٓ وطررٗ :جٌرٓر ١١فرٖ ٟرٍـ ؾّرً
جٌُؾحؾ ٍّٖٚ ،ٟـ وطحخ ْ١رٚ ،ٗ٠ٛجإلفٛحـ فٖ ٟرٍـ جإلٟ٠رحـٚ ،جٌٍّهرٚ ،ٙجٌمرٛجٔ ٓ١جٌٕك٠ٛرس ،وٍٙرح فر ٟجٌٕكر.ٛ
جٔظٍ :ج٤ػالَ ٗ.ٔ9ٔ/
جٌمٍٖر ٟجإلٖرر ّٟ ٍ١جٌٓررط ّ٘ٙ55(ٟرـ) ،ضكم١رك
ٗ جٌرٓ ١١فٍٖ ٟـ ؾًّ جٌُؾحؾ ّ ،ٟجذٓ أذ ٟجٌٍذ١غ ػر١ى هللا ذٓ أقّرى
ّ
رالِ ،ٟذ١ررٍٚش ـ ٌرٕررحْ ،جٌطرؼررس جٌٚ٤رر٘ٔٗٓ7 ،ٝررـ ـ .َٔ95ٙ
ٚوٌجْررس :ػ١ررحو ذررٓ ػ١ررى جٌػر١طرر ،ٟوجٌ جٌغررٍخ جإلْر
ّ
ٔ.ٖ7ٖ/
ٗٓٔ

وقد ورد فً خطب العرب ووصاٌاهم ثمانٌة أمثلة على توكٌد الضمابر المتصلة توكٌدا معنوٌّا ،وقد
وُ ّك ْ
دَت هذه الضمابر فً النصوص كلها بؤلفاظ التوكٌد المعنويّ الدالة على اإلحاطة والشمو أعنً (ك )
و(أجمع) ومشتقاتها ،ومما ورد على ذلك فً خطب العرب ووصاٌاهم قو زبراء الكاهنةة " :فانصةرؾ
مةةنهم أربع ة ون رجةةبل ،وبقةةً ثبلثةةون ،فرقةةدوا فةةً مشةةربهم ،وطةةرقتهم بنةةو داهةةن وبنةةو ناعةةب ،فقتلةةوهم
أجمعٌن ٔ".فقد أ ّكد الضمٌر المتص (هم) بـ(أجمعٌن).
َ
َ
وقولهم " :فؤجابوه بؤجمعهم أنْ قد وُ َ
رأٌةت نولٌةك
نعةدو مةا
وأصبت فً القةو  ،ولةن
فقت فً الرأي،
َ
هذا األمر ٕ".فقد أ ّكد الضمٌر المتص (الواو) بـ(بؤجمعهم) ،وتعرب الباء حرؾ جر زابد ،وهً الزمة،
وتعرب (أجمع) توكٌدا مجرور اللفظ بالباء الزابد البلزمة فً مح رفع.
وقو الحجّ اجٌ " :ا أه الكوفة ،اخرجوا مع ع ّتاب بن ورقاء بؤجمعكم ،ال أرّ خص ألحد مةن النةا
فً اإلقامة إال رجبل قد ولٌناه من أعمالنا ،أال إنّ للصةابر المجاهةد الكرامةة واألثةر  ٖ".فقةد أ ّكةد الضةمٌر
المتصة (واو الجماعةةة) بةـ(بؤجمعهم) حٌةةث إنّ البةةاء تعةةرب حةةرؾ جةةر زابةةد ،و(أجمعهةةم) تعةةرب اسةةما
مجرورا لفظا بحرؾ الجر الزابد مرفوعا محبل على أ ّنه توكٌدا معنوٌّا لواو الجماعة فً (اخرجوا) وهو
مضاؾ ،والضمٌر (كم) ٌعرب ضمٌرا متصبل فً مح جر باإلضافة.
وقو عبد الحمٌد بن ٌحٌى الكاتب فً نصٌحته لل ُك ّتاب " :أمّا بع ُد حفظكم هللا ٌا أه صناعة الكتابة،
وحاطكم وو ّفقكم وأرشدكم ،فةإنّ هللا ّ
عةز وجة جعة النةا
أجمعٌن ٗ".فقد أ ّكد الضمٌر المتص (هم) بـ(أجمعٌن).

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٕٔٔ/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٔ.ٔ7ٗ/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٖٗٙ/

ٗ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.٘ٓ5/
٘ٓٔ

بعةد األنبٌةاء والمرسةلٌن ،صةلوات هللا علةٌهم

توكيد االسم ال ّنكرة:
إنّ توكٌد االسم ال ّنكر توكٌدا معنوٌا من المساب الخبلفٌّة بةٌن ال ّنحةوٌٌن البصةرٌٌن والكةوفٌٌن ،وقةد
وردت هذه المسؤلة فً كتاب اإلنصاؾ وؼٌره من كتب النحو التةً اخةتصّ بعضةها بالمسةاب الخبلفٌّةةٔ.
ومما ورد فً اإلنصاؾ على هذه المسؤلة قو أبةً البركةات األنبةاريّ  " :ذهةب الكوفٌّةون إلةى أنّ توكٌةد
ُ
قعد ُ
ال ّنكر بؽٌر لفظها جابز ،إذا كانت مإقتة نحو قولكْ :
وقمْت لٌلة كلّها .وذهب البصرٌّون
ت ٌوما كله،
إلى أنّ تؤكٌد ال ّنكةر بؽٌةر لفظهةا ؼٌةر جةابز علةى اإلطةبلق .وأجمعةوا علةى جةواز تؤكٌةدها بلفظهةا نحةو:
جاءنً رج ٌ رج ٌ ،ورأٌت رجبل رجبل ،ومررت برج ٍ رج ٍ ".
فاالسم النكر إذا أ ِّكدَ توكٌدا لفظٌّا لةٌ

ٕ

فٌةه خةبلؾٌ بة علٌةه إجمةاعٌ مةن قبة ال ّنحةوٌٌن ،أمّةا إذا أ ِّكةدَ

االسم النكر توكٌدا معنوٌّا ففٌه خبلؾ بٌن النحوٌٌن ،فقد أنكره البصرٌون ـ كما تق ّدم ـ وأجازه الكوفٌّون
إذا كانت النكر مإقتة ومح ّدد .
وقد جاء فً كبلم ابن مالك شًء من التفصٌ على هذه المسةؤلة عنةدما قةا  " :ومنةع البصةرٌّون إال
األخفةةشٖ توكٌةةد ال ّنكةةر مطلقةةا ،وأجةةازه بعةةض الكةةوفٌٌن مطلقةةا ،وأجةةازه بعضةةهم إذا أفةةاد ومنعةةه إذا لةةم
ٌُ ِف ْد".

ٗ

ومن هذا الكبلم نستنتج أنّ الكوفٌٌن انقس َم ْ
ت آراإهم فةً هةذه المسةؤلة إلةى قسةمٌن ،القسةم األوّ مةن
الكوفٌٌن ٌرى جواز توكٌد االسم ال ّنكر مطلقا ،أمّا القسم الثانً فٌجٌزه إذا أفاد وٌمنعةه إذا لةم ٌُف ِْةد ،وهةذا
ما لم ٌبٌّنه أبو البركات األنباريّ فً كبلمه السابق.

ٔ جٔظٍ :جإلٔٛح ٕ ٕٖ/ـ ٚ ،ٕ7أٍْجٌ جٌؼٍذ١س ٘ ٕ59ـ ٕٚ ،ٕ9جٌٍرحخ ف ٟػًٍ جٌرٕحء ٚجإلػٍجخ ٔ ٖ9٘/ـ ،ٖ97
ٍٖٚـ جٌطٓ ٕ9ٙ/ٖ ً١ٙـ ٚ ،ٕ97أٞٚف جٌّٓحٌه ٖ ٖٖٕ/ـ ٖٖ٘ٚ ،جًٌ٘د جًٌّجخ ٕ٘ٚ ،9جتطال جٌٕٛرٍز ٘ٔٙ
ـ ٕ.ٙ
ٕ

جإلٔٛح

ٕ.ٖٕ/

ٖ ْ٘ ٛؼ١ى ذٓ ِٓؼىز جٌّؿحٖر ٟذرحٌٛالء ،جٌرٍهر ،ٟغر ُّ جٌرٛرٍ ،ٞأذر ٛجٌكٓرٓ جٌّؼرٍ ٚذرح٤نفٕ جْٚ٤رٕ٘ٔ٘( ١رـ)،
ٔكّ ٛ
 ،ٞػحٌُ ذحٌٍغس ٚج٤وخ ِٓ ،أً٘ ذٍمْ ،ىٓ جٌرٍٛزٚ ،أنً جٌؼٍذ١س ػرٓ ْر١رٚٚ ،ٗ٠ٛرّٕف وطررح ِٕٙرح :ضفٓرِ ٍ١ؼرحٟٔ
جٌمٍآْٚ ،وطحخ جٌٍّٛنٚ ،جٌمٛجفَٚ ،ٟجو ف ٟجٌؼٍ ٜٚذكٍ جٌهرد .جٔظٍ :ج٤ػالَ ٖ ٔٓٔ /ـ ٕٓٔ.
ٗ

ٍٖـ جٌطٓ.ٕ9ٙ /ٖ ً١ٙ
ٔٓٙ

وقد طر ك ّ فرٌق من البصرٌٌن والكوفٌٌن حجّ ته ودلٌلةه ل ٌُ َبةرْ ه َِن علةى صةحّ ة مةا ذهةب إلٌةه ،وقةد
جاءت حجّ ة البصرٌٌن من وجهٌنٔ:
أحدهما :أنّ التوكٌد كالوصؾ ،وألفاظه معارؾ ،وال ّنكر ال توصؾ بالمعرفة.
والثانً :أنّ ال ّنكر ال تثبت لها فً ال ّنف

عٌنٌ  ،تحتم الحقٌقة والمجاز ،ف ٌُ َفرَّ ُق بالتوكٌد بٌنهما بخبلؾ

المعرفة .أال ترى أ ّنك لةو قلةت :جةاءنً رجة ٌ .لةم ٌحتمة أن ُتفسّةره بكتةاب رجة  ،ألنّ المجةاز فةً هةذا
االستعما ال ٌؽلب ح ّتى ٌُدفع بال ّتوكٌد.
ُعرؾ؛ ألنّ الؽرض فً ال ّتوكٌد إثبات الخبر عن المخبر عنه،
وقد تبٌّن " أ ّنه ال فابد فً تؤكٌد ما ال ٌ َ
وذلك أ ّنك إذا قلت :جاءنً زٌ ٌد فقد ٌجوز أن ٌُتوهّم أنّ أمر زٌد جةاءك دون زٌةد ،فةإذا قلةت :جةاءنً زٌة ٌد
نفسه أخبرت أنّ الذي تولى المجًء هو بعٌنه ،وأنت إذا قلت :جاءنً رج ٌ ،فلٌ
فابد إذ ال ٌُسْ َت ْن َكرُ أن ٌجٌبك رج ٌ؛ فلذلك لم تإ ّكد ال ّنكر ".

مةن إثبةات هةذا الخبةر

ٕ

وال تإ ّكد النكرات عند البصرٌٌن؛ ألنّ حاجة النكر إلى التعرٌؾ أم ّ من حاجتها إلى التؤكٌةد؛ ألنّ
الشًء ما لم ٌتعٌّن فتقدٌرُ ه لؽوٌ  ،وألنّ مدلو النكر الشٌوع ،ومدلو التؤكٌد التخصٌص فٌتناقضان ،فةإنّ
ألفاظ التؤكٌد معارؾ؛ إلضافتها إلى ضمٌر المإ ّكد.

ٖ

كما أ ّنهم دعّموا حُ َج َج ُه ْم بعدم جواز توكٌد االسم ال ّنكر توكٌدا معنوٌّا بقولهم " :ال ّنكةر شةابعة لةٌ
لها عٌنٌ ثابتة ،فلم تفتقر إلى تؤكٌد؛ ألنّ تؤكٌد ما ال ٌُعْ َرؾُ ال فابد فٌةه؛ أل ّنةه ٌةد ّ علةى العمةوم وال ّشةٌاع،
وال ّتوكٌد ٌد ّ على ال ّتعٌٌن وال ّتخصٌص ،وك ّ واحد منهما ض ّد ا خر ،فبل ٌصلح توكٌدها به ،ولهذا امتنع
وصؾ ال ّنكر بالمعرفة ،والمعرفة بال ّنكر ".

ٔ

ٗ

جٌٍرحخ ف ٟػًٍ جٌرٕحء ٚجإلػٍجخ ٔ ٖ9٘ /ـ .ٖ9ٙ

ٕ جٌطرٍٛز ٚجٌطًوٍز ٔ.ٔٙ٘/
ٖ جإلٌٖحو ئٌ ٝػٍُ جإلػٍجخ ّّٖ ،جٌىِ ٓ٠كّى ذٓ أقّرى جٌمٍٖر ٟجٌىٗ١ر٘ٙ9٘( ٟرـ) ،ضكم١رك ٚوٌجْرس :ػررى هللا ػٍرٟ
جٌكٓ ٟٕ١جٌرٍوحضِٚ ٟكٓٓ ْحٌُ جٌؼّ١رٍِ ،ٞؼٙرى جٌركرٛظ جٌؼٍّ١رس ٚئق١رحء جٌطرٍجظ جإلْرالِ ٟـ ؾحِؼرس أَ جٌمرٍِ ،ٜىرس
جٌّىٍِس ـ جٌٓؼٛو٠س.ٖٙٔ ٘ .
ٗ جتطال

جٌٍّٕٛز ٘ ٔ ٙـٕ.ٙ
ٔٓ7

فإذا كان ال ّتوكٌ ُد ٌد ّ على ال ّتعٌٌن وال ّتخصٌص ،وال ّنكر تد ّ على العموم وال ّشٌاع ،وقالوا " :المإ ِّكد
هو المإ َّكد فً المعنى ٔ".فبل ٌجوز توكٌد ال ّنكر بالمعرفة ،ألنّ فٌه تناقضا واضحا.
وقد احت ّج البصرٌون على عدم جواز توكٌد النكر توكٌدا معنوٌا أٌضا بقولهم " :وأمّا امتناع ال ّتؤكٌد
فً ال ّنكر فهو أنّ ال ّنكر ال تخلو من أن تكون واحدا أو جمعا .فإن كان واحدا كقولك :جةاءنً رجة ٌ ،لةم
ٌكن للتؤكٌد فٌه بال ّنف

معنى؛ أل ّنه ال ٌد ّ على رج بعٌنه حتى ٌكون ذكرُ ال ّنف

تؤكٌدا أ ّنه جاءك بعٌنه،

وإن كان جمعا لم ٌكن لـ(كلهم وأجمعةون) أٌضةا معنةى؛ ألنّ أمثلةة الجّ مةع تحتمة عة ّد أعةداد ،فةإذا َ
قلةت:
جاءنً رجا ٌ ،لم ٌختصّ بع ّد معلومة ح ّتى تجًء بـ(كلّهم وأجمعون) لٌفٌد اإلحاطة والعموم".

ٕ

أمّا الكوفٌّون فقةد احتجّ ةوا علةى جةواز توكٌةد االسةم ال ّنكةر توكٌةدا معنوٌّةا بقةولهم " :الة ّدلٌ علةى أنّ
تؤكٌدها جابز ال ّنق ُ والقٌا ُ  ٖ".وذلك لورود السّماع عن العرب ،ولحصو فابد  ،ألنّ ال ّتوكٌد ٌفٌد ال ّنكر
شٌبا من ال ّتحدٌد وال ّتخصٌص ٌُقرّ بها من ال ّتعرٌؾ فتقو  :خرجت إلى الرّ ٌؾ ٌوما كلّه ،سافرت إلى م ّكةة
أسبوعا جمٌعه ،تص ّدقت بةدٌنار كلّةه ،بخةبلؾ :عملةت زمنةا كلّةه ،أنفقةت مةاال كلّةه ،لتخلّةؾ األمةر األوّ ،
ٗ
وبخبلؾ :عملت ٌوما نفسه ،لتخلّؾ األمر ّ
الثانً ،فبل ٌُ َت َكلّم بذلك.
وقد اشترط الكوفٌّون فً جواز توكٌد االسم ال ّنكر توكٌدا معنوٌّا أن ٌجتمع فٌه أمران٘:
األو  :أن تكةةون ال ّنكةةر محةةدود  .وال ّنكةةر المحةةدود  :هةةً التةةً تةةد ّ علةةى زمةةن محةةدود بابتةةداء وانتهةةاء
معٌّنٌن ،أو على شًء معلوم المقدار كشهر وحو وأسبوع وٌوم ودرهم ودٌنار .وال ّنكر ؼٌر المحدود :
هً كلمات ال بداٌة وال نهاٌة لها كوقت وزمن وحٌن وؼٌرها.
ّ
الثانً :أن ٌكون لفظ ال ّتوكٌد من ألفاظ اإلحاطة وال ّشمو .

ٔ

جٌّٛفٛز جٌّٛفّ١س ٔ.7ٖٗ/

ٕ

ٍٖـ جٌؿًّّ ف ٟجٌّٕك ٕ٘9 ٘ ٛـ ٓ.ٕٙ

ٖ

جإلٔٛح

ٗ

وٌ ً١جٌّٓحٌه ئٌ ٝأٌفّ١س جذٓ ِحٌه ،ػرى هللا ذٓ ٚحٌف جٌفَٛجْ ،وجٌ جٌٍُّٓ ٔ97 /ٕ .ـ .ٔ95

٘

جٔظٍ :جٌٍّؾغ جٌّٓحذك ٕ.ٔ97/

ٕ.ٕٖ/

ٔٓ5

وقد جاء فً (شر الرّ ضً على الكافٌة) أنّ الكوفٌٌن أجازوا " تؤكٌد المنكر إذا كان معلةوم المقةدار
أو مإ ّقتا ،كدرهم ودٌنار ،وٌوم ولٌلة وشهر ،بك ّ وأخواتها ال بةال ّنف
ذلك قاببل " :ولٌ

والعةٌن ٔ".ثة ّم ٌُعلةق الرضةً علةى

ما ذهبوا إلٌةه ببعٌةد ،الحتمةا تعلةق الفعة بةبعض ذلةك المإ ّقةت فعلةى هةذا ال ٌُشةترط

تطابق التؤكٌد والمإ ّكد تعرٌفا وتنكٌرا عندهم ،خبلفا للبصرٌٌن ،وأمّا نحو رجا ودراهم ممّا لٌ
المقدار فبل خبلؾ فً امتناع تؤكٌده".

بمعلوم

ٕ

ومن األمثلة التً احت ّج بها الكوفٌّون على كبلمهم قو الشاعر:
لك ّنه شاقه أن قٌ ذا رجب

ٌا لٌت ع ّد حو ٍ كله رجب

ٖ

فقد جرّ (كله) على أ ّنها توكٌد معنويّ لكلمةة (حةو ) وهةً نكةر تةد ّ علةى زمةن معةٌّن .فةر ّد علةٌهم
البصرٌّون برواٌة أخرى للبٌت وهً:
ٌا لٌت ع ّد حولً كله رجب

ٗ

وعلى هذا تكون كلمة (حولً) معرفة؛ أل ّنها أضةٌفت إلةى معرفةة وهةو الضّةمٌر (ي) ،وٌكةون علةى
ذلك التوكٌد المعنوي (كله) توكٌدا السم معرفة ،وهذا ال خبلؾ فٌه بٌن ال ّنحوٌٌن.
وقو الشاعر:
إذا القعود كرّ فٌها حفدا

ٔ

ٌوما جدٌدا كله م َ
ُطرّ دا

٘

ٍٖـ جٌٍّ  ٟٞػٍ ٝجٌىحف١س ٕ.ٖ7ٖ/

ٕ جٌّٛىٌ جٌٓحذك ٚجٌّٞٛغ جٌٓحٌف.
ٖ جٌر١ص ذال ٔٓرس ف ٟجإلٔٛح ٕٚ ،ٕٖ/أٍْجٌ جٌؼٍذ١س ٍٖ٘ٓٚ ،ٕ9ـ ًٖ ٌٚجٌرً٘د ٘ ٚ ،ٖٗٙأٞٚرف جٌّٓرحٌه
ٖٚ ،ٖٖٕ/جتطال جٌٍٕٛز ٘ٔٚ ،ٙوٌ ً١جٌٓحٌه ٕ.ٔ95/
ٗ جإلٔٛح ٕ.ٕ7/
٘ ٌُ ألف ػٍٓٔ ٝرس ً٘ج جٌر١صٖٛ ِٓ ٛ٘ٚ ،ج٘ى جإلٔٛح ٕٚ ،ٕٗ/أٍْجٌ جٌؼٍذ١س ٘ٓٚ ،ٕ9جٌٍرحخ ف ٟػًٍ جٌرٕحء
ٚجإلػٍجخ ٔ.ٖ9ٙ/
ٔٓ9

وفٌه أ ّكد ٌوما ـ وهو اسم نكر ـ توكٌدا معنوٌّا بـ(كله) .وقد ر ّد أبو البركات األنباريّ على الكةوفٌٌن
بقولهٌ " :حتم أن ٌكون تؤكٌدا للمضمر فً (جدٌد) ،والمضمرات ال تكون إال معارؾ ،وكان هذا أولةى
أل ّنه أقرب إلٌه من الٌوم ،فعلى هذا ٌكون اإلنشا ُد بالرفع".

ٔ

وقو الشاعر:
ت ال َب ْك َر ُ ٌوما أجمعا
قد صرّ ِ

ح ّتى الضٌّاء بال ّدجى تق ّنعا

ٕ

فقد أ ّكد (ٌوما) ـ وهو اسم نكر ـ توكٌةدا معنوٌةا بةـ(أجمعا) .وصةرّ تٌ :عنةً صةوّ تت ،والبكةر  :هةً
بكر الببر ،وأجمعا :أي كامبل ،وهذا كناٌة عن عدم انقطاع االستعما الٌوم كله ٖ.وٌذكر بعض النحوٌٌن
من البصرٌٌن أنّ هذا البٌت مصنوعٌ  ،وال ٌُعْ َرؾُ قابله ،لذلك ال ٌجوز االستشهاد به.

ٗ

وقو الشاعر:
ض َعا
ٌا لٌتنً كنت صبٌّا مُرْ َ

تحملُنً ّ
الذلفا ُء حوال أكتعا

٘

فقد أ ّكد كلمة (حوال) تؤكٌدا معنوٌّا بكلمة (أكتعةا) ،و(حةوال) كلمةة نكةر تةد ّ علةى زمةن معةٌّن لةذلك
جاز توكٌدها توكٌدا معنوٌا عند الكوفٌٌن.
وقد ورد فً خطب العرب ووصاٌاهم تسعة نصوص فقط على توكٌد االسم ال ّنكر انقسمت إلى قسمٌن:
ٔ

أٍْجٌ جٌؼٍذّ١س ٘ ٔ ٕ9ـ ٕ.ٕ9

ٕ ً٘ج جٌر١ص ال ٠ؼٍ لحتٍٖٗٛ ِٓ ٛ٘ٚ ،ج٘ى جإلٔٛح ٕٚ ،ٕ٘/أٍْجٌ جٌؼٍذ١س ٘ٔٚ ،ٕ9جٌٍررحخ فر ٟػٍرً جٌرٕرحء
ٚجإلػرررررٍجخ ٖٔٚ ،ٖ9ٙ/رررررٍـ جٌّفٛرررررً (جٌطهّ١رررررٍ) ٕٚ ،5ٗ/جٌّمرررررٍخ ٖٔٚ ،ٕٗٓ/رررررٍـ جٌطٓررررر،ٕ97/ٖ ً١ٙ
ٚجٌّٓحػىٕٚ ،ٖ55/جٌىٕرحٔ فر ٟجٌٕكرٚ ٛجٌطٛرٍ٠ف َٖٔٚ ،ٔ7ٓ/رٍـ جذرٓ ػم١رً ػٍر ٝجٌ٤ف١رس ٖٚ ،ٔ7ٗ/جٌٛرفٛز
جٌٛف١س فٍٖ ٟـ جٌىٌز جٌ٤ف١س ٔٚ ،7ٖٗ/جٌؿحِغ جٌٛغٚ ،ٔ9ٔ٘ ٍ١أٞٚف جٌّٓرحٌه ٖٚ ،ٖٖٗ/جترطال جٌٕٛرٍز
ٍٖ٘ٔٚ ،ٙـ جٌٍ ٟٞػٍ ٝجٌىحف١س ٕ.ٖ7ٖ/
ٖ

جٔظٍ :جٌؿحِغ جٌٛغ٘ ٍ١حِٕ ٘ ٔ.ٔ9

ٗ

جٔظٍٍٖ :ـ جذٓ ػم ً١ػٍ ٝأٌف١س جذٓ ِحٌه ٘حِٕ ٖ.ٔ7ٗ/

٘ ً٘جْ جٌر١طحْ ال ُ٠ؼٍُْ لحتٍّٙحّ٘ٚ ،ح ِٓ ٖٛج٘ى جٌّمٍخ ٍٖٔٚ ،ٕٗٓ/ـ جٌطٍٖٓٚ ،ٕ97/ٖ ً١ٙـ جذٓ ػم ً١ػٍرٝ
ػٍرر ٝأٌف١ررس جذررٓ ِحٌرره ٖٚ ،ٔ7ٖ/جٌّٓررحػى ٕٖٚ ،ٖ59/ررٍـ ٖررً ٌٚجٌررً٘د ٘ٚ ،ٖٗ7أٞٚررف جٌّٓررحٌه ٖ،ٖٖٗ/
ٍٖٚـ جٌٍ ٟٞػٍ ٝجٌىحف١س ٕ.ٖ7ٖ/
ٓٔٔ

القسم األو  :توكٌد االسم ال ّنكر توكٌدا لفظٌّا وقد جاء فً ثمانٌة نصوص.
القسم الثانً :توكٌد االسم ال ّنكر توكٌدا معنوٌّا وقد جاء فً نصّ واحد فقط.
والجدو ا تً ٌبٌّن أمثلة ما ورد فً خطب العرب ووصاٌاهم من نصوص على توكٌد االسم النكر :

اللفظي لالسم النكرة
نصوص التوكيد
ّ
الرقم

النص

الصفحة

ٔ

فصمدا صمدا ،حتى ٌنجلً لكم عمود الحق وأنتم

مٖٔٗ7/

األعلون.
ٕ

فمهبل مهبل رحمكم هللا ،استمعوا لهذا الكتاب.

مٖٔٗٗ/

ٖ

مهبل مهبل ٌا بنً مروان ،تؤمرون وال تؤتمرون.

مٕٔ٘٘/

ٗ

الحمد هلل ،شكرا شكرا شكرا ،الذي أهلك عدونا.

مٖ1/

٘

تبا تبا لبنً حرب بن أمٌة وبنً مروان.

مٖ9/

ٙ

شكرا شكرا.

مٖٔٗ/

7

سمعا سمعا لمن فهم عن هللا ،وذ ّكر به.

مٖٖٕ/

1

فمهبل مهبل ،فبً وهللا َس ُه َ لكم الوعرُ ،وصفا لكم الكدرُ.

مٖ9٘/

نصوص التوكيد المعنويّ لالسم النكرة
ٔ

مٕٔ7ٕ/

ذلك ٌو ٌم كله لطلحة.

مةةن خةةبل اسةةتنطاقنا للجةةدو السةةابق ٌتب ةٌّن أنّ نصةةوص توكٌةةد االسةةم النكةةر توكٌةةدا معنو ٌّةةا قلٌلةةة
مقارنةةة مةةع نصةةوص توكٌةةد االسةةم النكةةر توكٌةةدا لفظ ٌّةةا ،وهةةذا هةةو الوضةةع الطبٌعةةً؛ ألنّ النحةةا عنةةدما
استشهدوا على توكٌد االسم النكةر توكٌةدا معنوٌّةا لةم ٌجةدوا فةً كةبلم العةرب إال شةواهد قلٌلةة علةى هةذا
التوكٌد ،وكان من تلك الشواهد ما هو مصنوع وما لم ٌُعةرؾْ قابلةه ،كمةا أ ّنةه ٌتبةٌّن صةحة مةا ذهةب إلٌةه
الرضً من أنّ تؤكٌد االسم النكر ٌجوز " إذا كان معلوم المقةدار أو مإ ّقتةا ،كةدرهم ودٌنةار ،وٌةوم ولٌلةة
وشهر ،بك ّ وأخواتها ال بالنف
ٔ

ٔ

والعٌن".

ٍٖـ جٌٍ ٟٞػٍ ٝجٌىحف١س ٕ.ٖ7ٖ/
ٔٔٔ

فالنصّ الذي ورد فٌه توكٌد االسم النكر توكٌدا معنوٌّا ت ّم تؤكٌده بلفظة (ك ) ،ولٌ

بالنف

والعٌن،

واألمر ا خر أنّ الةنص جةاء المإ ّكةد فٌةه معلةوم المقةدار ،معلةوم الوقةت فكلمةة (ٌةوم) فةً الةنص السةابق
ٌقصد بها المتكل ُم ٌوم أحد.
من خبل ما سةبق ٌتبةٌّن أهمٌةة دراسةة أسةلوب التوكٌةد فةً خطةب العةرب ووصةاٌاهم؛ أل ّنهةا تكةون
تطبٌقا عملٌّا لِ َما قعّده النحوٌون ،وتبٌّن لنا صحّ ة ما قعّدوه ،أو عدم ذلك.

ٕٔٔ

المبحث الثاني
أغراض التىكيد المعنىي وفىائده
أوال :أغراض التىكيد المعنىي:
أغراض التىكيد المعنىي بـ(كل):
٠ىرررحو ُ٠ؿّرررغ جٌٕك٠ٛررر ْٛػٍرررّ ٝ
أْ جٌطٛو١رررى ذرررـ(وً) ٠ف١رررى جٌٗرررّٛي ٚجٌؼّرررٚ َٛجإلقح٠رررس ،أٌ ٚفرررغ ضرررُّ٘ٛ
جٌهّ٠ٚ ،٘ٛٛىٓ أْ ٠ؼٛو يٌه ٌٍّؼٕ ٝجٌٍغّ ٛ
 ٞجًٌ ٞضأضٌ ٟرٗ ِرحوز (وٍرً) ِٚرح ٠طفرٍّع ِٕٙرح ػٍرٔ ٝكرِ ٛرح
ذ ّٕٗ١جٌرحقع فّ١ح ْرك.
٘ ِٓٚإالء جٌٕك ٓ١٠ٛجذٓ جٌٍّٓجؼ جًٌ٠ ٞمٛي " :جٌٟرٍخ جٌػرحٔ ٟفر ٟجٌطٛو١رى ٘ٚرِ ٛرح ٠ؿرٟء ٌلقح٠رس
ٚجٌؼّ ،َٛضمٛي :ؾحءٔ ٟجٌم َٛأؾّؼرٚ ،ْٛؾرحءٔ ٟجٌمر َٛوٍٙرُٚ ،ؾرحء ٟٔٚأؾّؼرٚ ْٛوٍٙرُٚ ٔ".لرى ؾرحء فرٟ
نطد جٌؼٍخ ٚٚٚح٠حُ٘ ِػً ً٘ج جٌىالَ ِٕٚرٗ لرٛي جٖ٤رطٍ " :لرى ْرّؼٕح والِره ٠رح أِ١رٍ جٌّرإٌِٕٚ ،ٓ١مرى
أٚرص ُٚ ٚفمص ٚأٔص جذٓ ػ ُّ ٔرّٕ١حٚ ،ّٗ١ٚٚٚ ٍٖٙٚٚ ،أ ّٚي ِّ ٛىق ذٗ ِ ًّ ُِٛ ٚؼٖٗٙ ،ىش ِٗرح٘ىٖ وٍٙرح،
فىحْ ٌه جٌف ًٟفٙ١ح ػٍ ٝؾّ١غ جِّ ٤س".

ٕ

ٚلٛي ُػر١ى هللا ذٓ َ٠حو " :ئّٔ ٟلى ذح٠ؼٕ ِٓ ٟأً٘ جٌىٛفرس غّحٔ١رس ػٗرٍ أٌفرح ،فؼؿّرً جإللررحي قر٠ ٓ١أض١ره
وطحذّ ،ٟ
فاْ جٌٕحِ وٍِ ُٙؼه ٌرٌٙ ّ١رُ فر ٟآي ِؼح٠ٚرس ٌأٚ ٞال ٘ر ٖ".ٜٛفٙر ٛذمٌٛرٗ( :وٍٙرُ) ٗ٠رًّ جٌٕرحِ
ؼرُ
ؾّ١ؼُ٠ٚ ،ُٙك ١١ذّٕ٠ٚ ،ُٙغ ئٌجوز جٌهِٚ .٘ٛٛػٍٗ لٛي ػٍّ ذٓ جٌهطحخ ـ ٌٞر ٟهللا ػٕرٗ ـِٚ :رٓ ِٔ ِ
هللا ػٍ١ىُ ٔؼ دُ ػ ُّ ذٙح ذٕ ٟآوَِٕٙٚ ،ح ٔؼ دُ جنط ّٙذٙح أً٘ وٕ٠ىُ ،غ ُّ ٚرحٌش ضٍره جٌرٕؼُ نٛجّٚرٙح ٚػٛج ِّٙرح

ٔ جٛٚ٤ي ف ٟجٌٕكٚ .ٕٔ/ٕ ٛجٔظٍٍٖ :ـ جٌؿًّ ف ٟجٌٕكرٖٚ ،ٕ٘5 ٘ ٛرٍـ جٌّفٛرً ٖٖٚ ،ٗٔ/رٍـ جٌطٓرً١ٙ
ّٖ٘ٚ ،ٖٓٔ/غ جٌٛٙجِغ ٖٚ ،ٖٔ7/جٌفٛجوٗ جٌؿٕ١س ٘ ٗٚ ،ٖ9قحٖ١س جٌٛرحْ ٖ.ٔٓ9/
ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٖٓٗ/

ٖ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٗٔ/
ٖٔٔ

لُٓ ِح  ًٚٚئٌٗ١
ف ٟوٌٚطىُ َِٚحٔىُ ٠ٚرمطىُ ِٓ ّ١ٌٚ ،ضٍه جٌٕؼُ ٔؼّس ٍٚٚص ئٌ ٝجٍِب نحّٚس ئال ٌِ ٛ
جٌٕحِ وٍ ُٙأضؼرٖ ُٙىٍ٘حٚ ،فىق ُٙقمٙح".
ِٕٙح ذٓ١
ِ

ٔ

ئْ ٚحقرِ ّ١ٌ ٟػٍهّ ،
ٚلٛي أذ ٟػٍّز ذٗ ٍ١ذٓ ػٍّّ " :ٚ
ئْ ٚحقر ٟأقك جٌرٍّ٠س وٍٙح ذًٙج جِ٤رٍ،
ف ٟجٌفٚ ،ًٟجٌىٚ ،ٓ٠جٌٓحذمس ف ٟجإلْالَٚ ،جٌمٍجذس ئٌ ٝجٌٍْٛي ـ  ٍٝٚهللا ػٍ ٍُْٚ ٗ١ـ".

ٕ

 ٞذـ(وً) جٌؼىرٍ ّ
 ِٓٚجٌٕك ٓ١٠ٛجًٌ ٓ٠ضىٍّٛج ػٓ جٌغٍ ِٓ ٜجٌطٛو١ى جٌّؼّٕ ٛ
 ٞق١ع لحي " :لى ًُ٠و ٍُ جٌؼحَ،
ُ٠ٚرررٍج ُو ذرررٗ جٌهرررح٘ ،ومٌٛرررٗ ضؼرررحٌ :ٝﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ [آ عمأأأران،]٩٣٦ :
ٚجٌ ٍُّج ُو ذؼ ،ُٟٙفايج لٍص :لحي جٌٕحِ وٍ٠ ٌُ ،ُٙكطًّ ذؼٚ ٖ".ُٟٙئٌر٘ ٝرًج جٌغرٍ ٜي٘رد لرٛي ػّرٍ ذرٓ
جٌهطحخ ـ ٌ ٟٞهللا ػٕٗ ـ ف١ٚٚ ٟس وطرٙح ئٌْ ٝرؼى ذرٓ أذرٚ ٟلرح٘ " :فحٞرُّ ئٌ١ره ألحٚر١ه ٠ٚالتؼره
ٍْٚج٠حنٚ ،جؾّغ ئٌ١ه ِى١ىضه ٚل ّٛضه ،غُ ال ضؼحؾٍ ُٙجٌّٕحؾُزِ ،ح ٌُ ٓ٠طىٍ ْ٘ه لطحي ،قطر ٝضرٛرٍ ػرٌٛز
ػى ّٚن ِٚمحضٍٗٚ ،ضؼٍ

ج ٌٜ٤وٍٙح وّؼٍفس أٍ٘ٙح ،فطٕٛغ ذؼى ّٚن ،وٕٛؼٗ ذه ٗ".ذًوٍٖ وٍّس (وٍٙح) ٌُ

ْ
ٍّٖص ِؼٍفطٗ ج ٌٜ٤وٍٙح.
٠كطًّ ِؼٍفطٗ ذؼ ٝجٚ ٌٜ٤ئّّٔح
ٞٚرّٕح
ِٚػً ً٘ج لٛي أذ ٟذىٍ ذٓ ػرى جٌٍقّٓ جٌّهُ " :ّٟ ِٚفهًٌٚ ٖٛضػحلٍٛج ػٕٗ قٍٚرح ػٍر ٝجٌرىٔ١ح ِ
ذٙح ،فؿٍّػ ٖٛجٌغ١أ ٚنحٌف ،ٖٛقطٚ ٝحٌ ئٌِ ٝح ٚحٌ ئٌ ِٓ ٗ١وٍجِس هللا ٌٛٞٚجٔٗ ،غُ ٕٚؼٛج ذأن١ه ذؼى
أذ١ه ِح ٕٚؼٛجٚ ،لى ٖ ِْ ٙىش يٌه وٍٗ ٌٚأ٠طرٗ ،غرُ أٔرص ضٍ٠رى ْ
أْ ضٓر ٍ١ئٌر ٝجٌرً ٓ٠ػرىٚج ػٍر ٝأذ١ره ٚأن١ره،
ضمحضً ذ ُٙأً٘ جٌٗحَ ٚأً٘ جٌؼٍجق ٘".فٍ ٛلحيٖٙ( :ىش يٌه) ّ
فاْ ً٘ج جٌىرالَ ػرحَ لرى ُ٠رٍجو ذرٗ جٌهرح٘ ذأّٔرٗ
ٖٙى فمِ ١ح ٕٚؼٛج ذأذ ،ٗ١أ ٚأّٔٗ ٖٙى فمرِ ١رح ٚرٕؼٛج ذأن١رٌٗ ،ىّٕرٗ ػٕرىِح يورٍ وٍّرس (وٍرٗ) ّ
فراْ والِرٗ ال
٠كطًّ ئال جقطّحال ٚجقىج ٘ ٛأّٔٗ ٖٙى و ًّ ِح ٕٚؼٛج ذأذٚ ٗ١أن ٗ١ال ذؼ.ٟٗ

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٕٔ٘/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٔ.ٖٕ5/

ٖ

جٌٍرحخ ف ٟػًٍ جٌرٕحء ٚجإلػٍجخ ٔ.ٖ9ٗ/

ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٕٕ7/

٘

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ ٗٗ/ـ ٘ٗ.
ٗٔٔ

ِٚػٍٗ لٛي ُػر١ى هللا ذٓ ػرى هللا جٌٍّّ " :ٞأ ِّح ذؼىّ :
فاْ هللا جٚطفِ ٝكّىج ـ  ٍٝٚهللا ػٍ ٍُْٚ ٗ١ـ ػٍٝ
نٍمٗ ذٕر ّٛضٗٚ ،ن ّٗٛذحٌف ًٟوٍٗٚ ،أػ ُّوُ ذحضرحػٗٚ ،أوٍِىُ ذحإلّ٠حْ ذّٗ ٔ".
ئْ ضٍو١رد (نّٛرٗ ذحٌفٟرً)
ػحَ ٚلى ٍُ٠جو ذٗ جٌهح٘ أ ْٞأّٔٗ ّ٠ىٓ ْ
أْ ٠ى ْٛن ّٗٛذف ًٟو ٗٔٛػٍذ ّ ،ٟأ ٚأّٔٗ ِٓ لٍ ،ٕ٠أ ٚأّٔٗ ٚحوق
أٌِ ،ٓ١ىّٕٗ ػٕىِح جْطهىَ جٌطٛو١ى جٌّؼّٕ ٛ
 ٞذـ(وً) ٌُ ٠كطًّ والِٗ ئال ٚؾٗ جٌّٗٛي فر ٟجٌفٟرً٘ٚ .رًج ٘رٛ
جٌغٍ ِٓ ٜجٌطٛو١ى جٌّؼّٕ ٛ
 ٞذـ(وً) ئي ٠مٛي أذ ٛقّ١حْ جٔ٤ىٌٓ ّ ِٓٚ " :ٟأٌفح جٌطٛو١ى (ورً)ِٚ ،رٓ فحتىضرٗ
ٌفغ ض ُّ٘ٛئٌجوز جٌه ٘ٛٛذّح لرٍٗ".

ٕ

 ٞذـ(وً) ضم٠ٛس " جٌّؼٕ ٝفٔ ٟفّ جٌٓحِغ"ٖ ٚلرى نرٍؼ جٌطٛو١رى جٌّؼٕرّ ٛ
 ِٓٚأغٍج ٜجٌطٛو١ى جٌّؼّٕ ٛ
ٞ
ذـ(وً) ئًٌ٘ ٝج جٌغٍ ٜف ٟلٛي ٖىجو ذٓ أ " :ِٚأّٙ٠ح جٌٕحِ ٌجؾؼٛج وطحخ هللا ْ
ٚئْ ضٍوُٗ وػ ِٓ ٍ١جٌٕحِ،
فأّىُ ٌُ ضٍٚج ِٓ جٌه ٍ١ئال أْرحذٗٚ ،ال ِٓ جٌٗ ٍّ ئال أْررحذّٗ ،
ٚئْ هللا ؾّرغ جٌه١رٍ وٍرٗ ذكرًجف ٍٖ١فؿؼٍرٗ فرٟ
جٌؿٕسٚ ،ؾّغ جٌٗ ٍّ ذكًجف ٍٖ١فؿؼٍٗ ف ٟجٌٕحٌ ٗ".فىٍّس (وٍٗ) فً٘ ٟج جٌٕ ّٙضم ّ ٞٛجٌّؼٕٚ ٝضإ ّوىٖ فٔ ٟفرّ
(ئْ هللا ؾّغ جٌه ٍ١ذكًجف ٍٖ١فؿؼٍٗ ف ٟجٌؿٕس) ٌ ُؼٍُِ ّ
جٌّهح٠ر ٌٛٚ ،ٓ١أّٔٗ لحيّ :
أْ جٌه ٍ١وٍرٗ فر ٟجٌؿٕرس ٌىّٕرٗ
أض ٝذـ(وً) قطُ٠ ٝإ ّوى جٌّؼُٕ٠ٚ ٝم ًّ٘ٚ ٗ٠ٛج ٘ ٛجٌغٍ ِٓ ٜجٌطٛو١ى جٌّؼّٕ ٛ
 ٞفً٘ ٟج جٌٕ.ٙ
ٚئًٌ٘ ٝج جٌغٌٍٍ ٜطٛو١ى جٌّؼٕرّ ٛ
 ٞنرٍؼ لرٛي جٌكٓرٓ ذرٓ ػٍر " :ٟلحضٍرص ٌْرٛي هللا ـ ٚرٍ ٝهللا ػٍ١رٗ
ٚأٌررٗ ـ فرر ٟؾّ١ررغ جٌّٗررح٘ى٘ٚ ،ؿٛضررٗ ٚآي٠طررٗ ذّىررسٚ ،وىضررٗ و١ررىن وٍررٗٚ ،وٕررص ِررٓ أٖ ر ّى جٌٕررحِ ٌررٗ ضىررً٠رح
ٚػىجٚز ٘".فمى يوٍ وٍّس (وٍٗ) ٌطأو١ى جٌّؼٕٚ ٝضم٠ٛطٗ ف ٟأي٘رحْ جٌٓرحِؼٚ .ٓ١ئٌرِ ٝػرً ٘رًج جٌغرٍ ٜي٘رد
و ٓ٠قّٓٓ جٌكٓٓٚ ،لرّف جٌمر١ف وٍْٗ ،
لٛي جٌٕؼّحْ ذٓ ِمٍْ " :فٕكٓ ٔىػٛوُ ئٌ ٝوٕٕ٠ح ٛ٘ٚ ،د
فاْ أذ١طُ فأِ دٍ
ِٓ جٌٍٗ ٙ".فمى يوٍ وٍّس (وٍٗ) ٌطأو١ى جٌّؼٕ.ٝ

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖٙ/

ٕ

جٌضٗح

ٖ

جٖ٤رحٖ ٚجٌٕظحتٍ ٕ.ٗ7ٕ/

ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٖٙٔ/

٘

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٕٙ/

ٙ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٔ ٕٖ9/ـ ٕٓٗ.

جٌٍٟخ ٗٚ .ٔ9ٗ9/جٔظٍ :جٌّٓحػى ٕ.ٖ5ٗ/

٘ٔٔ

ٚجٌطٛو١ى جٌّؼّٕ ٛ
جٌّطرٛع أفٍجؤٖ ،كر :ٛؾرحءٔ ٟجٌمر َُ ٛوٍٙرُ٘ٚ ،رًج جٌطمٍ٠رٍ ٘رٛ
 ٞذـ(وً) " ُ٠مٌٍّ ّٖٛي
ِ
جٌغٍ ِٓ ٜؾّ١غ أٌفح جٌطأو١ىٚ ٔ".ئٌِ ٝػً ً٘ج جٌغٍ ٜنرٍؼ لرٛي ٠رحٍ٘ ذرٓ جٌكٓر ٓ١فرٚٚ ٟرّ١س الذٕرٗ
ػٕىِح ٚالٖ جٌّأِ ْٛجٌٍّلس  " :ٍِٛٚفٓر٠ٍ٠ ًّٙرك جٌؿرٛو ذرحٌككٚ ،جؾؼرً ٌٍّٓرٍّ ٓ١وٍٙرُ ِرٓ ّٔ١طره قظرح
ْ
أْ جٌؿٛو ِٓ أف ًٟأػّحي جٌؼرحو ،فأػىوٖ ٌٕفٓه نٍمحٚ ،جٌ ٜذٗ ػّال ًِ٘ٚرح ٕ".أّ ْٞ
ٚأ٠مٓ ّ
أْ
١ٛٔٚرح،
وٍّس (جٌٍّّٓ )ٓ١ـ  ٟ٘ٚجٌّطرٛع ـ ػٕىِح أ ِّوى ْ
ش ذـ(وً) ضمٌٍّ ٌّٖٙٛح ٌؿّ١غ أفٍجو جٌٍّّٓ.ٓ١

أغراض التىكيد المعنىي بـ(أجمع) ومشتقاتها:
٠ف١ى جٌطٛو١ى ذرـ(أؾّغ) ِٗٚرطمحضٙح ِرح ٠ف١رىٖ جٌطٛو١رى ذرـ(وً)٠ ،ؼٕرّ ٟ
أْ جٌطٛو١رى ذرـ(أؾّغ) ِٗٚرطمحضٙح لرى ٠ف١رى
جٌّٗٛي ٚجٌؼّٚ َٛجإلقح٠س ،أ ٚأّٔٗ لى ٠ف١ى ٌفغ ض ُّ٘ٛجٌه ،٘ٛٛئال ّ
أْ (أؾّؼ )ٓ١ضفطٍق ػٓ (وً) ذأّٔه
" ئيج لٍص :ؾحء جٌم َٛوٍ ،ُٙجقطًّ ِؿ١رث ُٙفر ٟأٚلرحش ِطفٍّلرس أ ٚفر ٟأِىٕرس ِطفٍّلرس ،فرايج لٍرص :أؾّؼر،ْٛ
َجي يٌه جالقطّحي ،أ ْٞق ًٛجٌّؿٟء ٌّؿّٛػ ُٙفٚ ٟلص ٚجقى ِٓ غ ٍ١جفطٍجق ف ٟجٌّىحْ".

ٖ

ِٚرح ٠ػررص ٚركّس ٘ررًج جٌغرٍِ ٜرٓ جٌطٛو١ررى جٌّؼٕرّ ٛ
 ٞذرـ(أؾّغ) ِٗٚررطمحضٙح ُ ٌٚٚو ٔٛر ٘ٛفر ٟنطررد
جٌؼٍخ ٚٚٚح٠حُ٘ ػٍ ِٓٚ ،ٗ١ضٍه جٌٕ ٘ٛٛلٛي َذٍجء جٌىحٕ٘س " :فحٍٔٛ

ِٕ ُٙأٌذؼٌ ْٛؾرالٚ ،ذمرٟ

غالغرر ،ْٛفٍلررىٚج فررِٗ ٟررٍذ٠ٚ ،ُٙررٍلط ُٙذٕرر ٛوج٘ررٓ ٚذٕررٔ ٛحػررد ،فمطٍرر ُ٘ٛأؾّؼرر ٗ".ٓ١فىٍّررس (أؾّؼرر)ٓ١

ٔ ِْٛٛػس وٗح جٚطالقحش جٌفٕٚ ْٛجٌؼٍِ ،َٛكّى ػٍ ٟجٌطٙح ،ٟٔٚضمىٍِٚ ُ٠جؾؼسٌ :ف١ك جٌؼؿُ ،ضكم١رك :ػٍرٟ
وقٍٚؼِ ،ىطرس ٌرٕحْ ٔحٍٖ ،ْٚذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،جٌطرؼس ج.ٖ7ٖ/ٔ .َٔ99ٙ ،ٌٝٚ٤
ٕ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٖ.ٖٔ9/

ٖ

جٌٛفٛز جٌٛف١س ٔٚ .7ٖٔ/جٔظٍٍٖ :ـ جٌّفٍٖٚ ،ٗٔ/ٖ ًٛـ جٌطٓ.ٖٓٔ/ٖ ً١ٙ

ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٔ.ٕٔٔ/
ٔٔٙ

جٌٛجٌوز ف ٟجٌٕ ّٙجٌٓحذك ضى ّي ػٍّ ٝ
أْ قىظ جٌمطً ٌٙإالء جٌٍؾحي لى ق ًٛفٚ ٟلص ٚجقى ِٓ غ ٍ١جفطٍجق
ف ٟجٌّىحْ.
ٚل " :ٌُٙٛفمحي جٌم َٛذأؾّؼٔ :ُٙؿ١رٔٚ ُٙمحضً ِؼٌٚ ،ُٙإُٔ٠ح ف ٟيٌره ِػرً ٌأٙ٠رُ ٔ".أ ْٞأّٔٙرُ لرحٌٛج فرٟ
ٚلص ٚجقى ٚفِ ٟىحْ ٚجقرىٚ .لرٛي ػررى هللا ذرٓ جٌُذ١رٍ " :أقردّ ْ
أْ ضٕطٍمرٛج ِؼر ٟئٌرٌُِٕ ٝر ،ٟفمرحَ جٌمرَٛ
ذأؾّؼ ،ُٙقطٚ ٝلفٛج ػٍ ٝذحخ ذ١طرٗٚ ٕ".وٍّرس (أؾّرغ) ٕ٘رح ضرى ّي ػٍرّ ٝ
أْ جٌمر َٛلرحِٛج ِؿطّؼر ٓ١فرٔ ٟفرّ
جٌٛلص ٔ ٚفّ جٌّىحْ.
٠ٚى ْٛجٌطٛو١ى ذرـ(أؾّغ) ِٗٚرطمحضٙح ٌلقح٠رس ٚجٌؼّر َٛوّرح ؾرحء فر ٟوطرحخ (ٖرٍـ جٌؿّرً فر ٟجٌٕكر)ٛ
ػٕررىِح لررحي ٚررحقرٗ٠ " :ىرر ْٛجٌطأو١ررى ٌلقح٠ررس ٚجٌؼّرر٠ٚ ،َٛىرر ْٛيٌرره فرر( ٟوررً) ( ٚأؾّؼرر ،)ٓ١فررايج لٍررص:
ؾحءٔ ٟجٌم َٛوٍٚ ،ُٙؾحءٔ ٟجٌم َٛأؾّؼ ،ْٛوحْ جٌّؼٕ ٝف ٟيوٍّ٘رح ْ
أْ ال ُ٠طر ُّ٘ٛأّٔره أٍ٠مرص جْرُ جٌؿٍّرس
ٚأٌوش أوػٍ٘ح ،فمٍص :ؾحءٔ ٟجٌمٚ ،َٛلى ؾحءن جٌىػٚ ُِٕٙ ٍ١ذم٠ ٌُ ِٓ ٟؿة".

ٖ

ٚلى ؾحء ػًٍ٘ ٝج جٌغرٌٍٍ ٜطٛو١رى جٌّؼٕرّ ٛ
 ٞذرـ(أؾّغ) ػرىز ٔٛر ٘ٛفر ٟنطرد جٌؼرٍخ ٚٚٚرح٠حُ٘،
ِٕٙح لٛي جٌكؿحؼ٠ " :ح أً٘ جٌىٛفس ،جنٍؾٛج ِغ ػطحخ ذٓ ٌٚلحء ذأؾّؼىُ ،ال أٌ ّن٤ ٙقى ِٓ جٌٕحِ فٟ
جإللحِس ئال ٌؾال لى ٕ١ٌٚحٖ ِٓ أػّحٌٕح ٗ".فمى لٛى ف ٟيٌه جإلقح٠س ٚجٌّٗٛي ٚجٌؼّ َٛأ ْٞجنٍؾٛج ِغ جذرٓ
ٌٚلحء وٍىُ و ْٚأْ ٠رمِٕ ٝىُ أقى ،فىالِٗ ذٛؾٛو (أؾّغ) ِكٌ ١١ىً أً٘ جٌىٛفس ٖٚحًِ ٌ.ُٙ
ٚلٛي جٌٍْٛي ـ  ٍٝٚهللا ػٍ ٍُْٚ ٗ١ـ ف ٟنطرطٗ ف ٟقؿس جٌٛوجع ِٓ " :ج ّوػ ٝئٌ ٝغ ٍ١أذ ،ٗ١أ ٚضٌٝٛ
غ١رٍ ِٛجٌ١ررٗ ،فؼٍ١رٗ ٌؼٕررس هللا ٚجٌّالتىررس ٚجٌٕرحِ أؾّؼرر ،ٓ١ال ُ٠مررً ِٕررٗ ٚررٍ د ٚال ػرىيد ٘".أ ْٞػٍ١ررٗ ٌؼٕررس
جٌٕحِ وٍ ّ١ٌٚ ُٙذؼ ُٟٙأٛٔ ٚف ُٙأ ٚأوػٍُ٘.

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٕٙ/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٔٔ٘/

ٖ

ٍٖـ جٌؿًّ ف ٟجٌٕكٚ .ٕ٘5 ٘ ٛجٔظٍ :أٍْجٌ جٌؼٍذ١س ٘ ٗ.ٕ5

ٗ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٖٗٙ/

٘

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٔ.ٔ٘5/
ٔٔ7

المعنوي:
ثانيا :فوائد التوكيد
ّ
إنّ للتوكٌةد المعنةةويّ فوابةةد عدٌةةد ؛ ألنّ لةه ألفاظةةا عدٌةةد  ،فالفابةةد مةن اسةةتخدام (الةةنف

والعةةٌن) فةةً

التوكٌد المعنويّ تختلؾ عن الفابد من استخدام (كبل وكلتا) مثبل ،وتختلؾ عن الفابد مةن اسةتخدام (كة
وأجمع) ،ألنّ لك ّ لفظ من ألفاظ التوكٌد المعنويّ أو لكة ّ مجموعةة منهةا فابةد تخةتصّ بهةا وتختلةؾ عةن
فابد األلفاظ األخرى.
لٌنتفً عن السةامع الشةكّ ،وٌةزو عنةه الشةبه فٌمةا ٌُةرا ُد بةالكبلم"،
ومن تلك الفوابد " تقرٌر المإ ّكد
َ

ٔ

َ
َ
بالؽةت أو سةهوت ،أو
خفةت أنْ ٌ ّتهمةك السةامع بةؤن
ودفع التهمة ،أال ترى أ ّنك إذا قلةت :جةاءنً الخلٌفةة،
َ
َ
كذبت فؤتبع َته بقولك (نفسه) دفعا لهذه التهمة.
نسٌت أو

ٕ

ومةن فوابةةد التوكٌةةد المعنةويّ إزالةةة اال ّتسةةاع ،وذلةك أنّ االسةةم قةةد ٌُنسةب إلٌةةه الخبةةرُ وٌُةرا ُد بةةه ؼٌةةرُ ه
مجازاٖ ،ومنها تمكٌن المعنى فً نف المخاطب ،وإزالة الؽلط فً التؤوٌ وذلك مةن ِق َبة ِ أنّ المجةاز فةً
كبلمهم كثٌرٌ شابعٌ ٌعبّرون بؤكثر الشًء عن جمٌعه ،وبالمسبّب عن السبب ،وٌقولون :قام زٌ ٌد ،وجاز أن
ٌكون الفاع ؼبلمه أو ولده ،وقام القو ٌم ،وٌكون القابم أكثرهم ونحوهم ممن ٌنطلق علٌه اسم القةوم ،وإذا
َ
وقلت :جاء زٌ ٌد ،ربّما تتوهّم من السامع ؼفلة عن اسم المُخ َبر عنه أو ذهابا عن مراده فٌحملةه
كان كذلك
علةى المجةةاز فٌةةزا ذلةةك الةةوهم بتكرٌةر االسةةم فٌُقةةا  :جةةاءنً زٌة ٌد زٌة ٌد ،وكةةذلك الةةنف ُ والعةةٌنُ إذا قلةةت:
جاءنً زٌ ٌد نفسه أو عٌنه ،فٌُزٌ ُ التؤكٌ ُد ظنَّ المخاطب من إراد المجاز وٌإمن ؼفلة المخاطب".

ٔ

وفح٠س جٌٕكٚ .ٔٓ9 ٘ ٛجٔظٍ :جٖ٤رحٖ ٚجٌٕظحتٍ ٕ.ٗ7ٕ/

ٕ

ٍٖـ جٌّف ًٛجٌّ َْٛٛذـ(جٌطهّ.75/ٕ )ٍ١

ٖ

جٌٍرحخ ف ٟػًٍ جٌرٕحء ٚجإلػٍجخ ٔ.ٖ9ٗ/

ٗ

ٍٖـ جٌّفٗٓ/ٖ ًٛـ ٔٗ.
ٔٔ5

ٗ

ومةةن فوابةةده أٌضةةا " التحقٌةةق وإزالةةة التجةةوّ ز فةةً الكةةبلم؛ ألنّ مةةن كبلمهةةم المجةةاز ،أال تةةرى أ ّنهةةم
ٌقولون :مررت بزٌد ،وهم ٌرٌدون المرور بمنزله ومحله ،وجاءنً القوم ،وهم ٌرٌدون بعضهم .قا هللا
تعالى :ﭽﭣ ﭤﭼ [آ عمران ،]٦١ :وإ ّنما كان جبرٌ وحده ،فإذا قلت :مررت بزٌةد نفسةه،
زا هذا المجاز ،وكذلك إذا قلت :جاءنً القوم كلهم ،زا هذا المجاز".

ٔ

وك ّ وجمٌع وكبل وكلتا " ٌإ ّكد بها لرفع توهّم الخصةوص بمةا ظةاهره العمةوم ،فإ ّنةك إذا َ
قلةت :جةاء
أه م ّكة ،احتم مجًء الكة  ،وهةو ظةاهر ،واحتمة مجةًء علمةابهم وأشةرافهم ،فةإذا أتٌةت بمةا ظةاهره
العموم بقولك :كلهم أو جمٌعهم أو عامّتهم ارتفع ذلك االحتما المجازيّ  ،و ُع ِل َم أنّ المراد لم ٌتخلؾ منهم
أح ٌد ،وكذا إذا قلت :جاء الزٌدان كبلهما أو الهندان كلتاهما ،أفاد ذكر (كبل وكلتا) رفع احتما أنّ الجابً
أحد الزٌدٌن أو إحدى المرأتٌن".

ٕ

وقد ورد فً خطب العرب ووصاٌاهم ع ّد نصوص على هذا الكبلم ،منها قو عبةد هللا بةن سةعد" :
ُ
رأٌت رأٌا ،إنْ ٌكنْ صوابا فاهلل و ّفق ،وإنْ ٌكنْ لةٌ
إ ّنً قد

بصةواب فمةن ِق َبلةً ،فةإ ّنً مةا آلةوكم ونفسةً

نصحا ،خطؤ كان أم صوابا ،إ ّنما خرجنةا نطلةب بةدم الحسةٌن وقتلةة الحسةٌن كلهةم بالكوفةة ٖ".فإ ّنةه لةو لةم
ٌذكر (كلهم) العتقد السامعون أنّ أكثر قتلة الحسٌن بالكوفةة أو نصةفهم أو أقلهةم ،لكنةه عنةدما ذكةر كلمةة
(كلهم) ا ّتضح للسامعٌن أنّ ك ّ قتلة الحسٌن بالكوفة.
وقو دَ عْ َف بن حنظلة النسّابة " :بكرٌ كلها صبرت وأبلت فحسُن ببلإها ٗ".فبذكر كلمة (كلها) تٌقن
السامعُ أنّ بكرا برجالها ونسابها وصبٌانها وفرسانها كلها ص ْ
العةرب قةد
برت ولم ٌتخلؾ منهةا أحةد .ألنّ
َ
ْ
صبرت ،وترٌةد المجةاز فةً ذلةك أيْ علماإهةا أو شةٌوخها أو فرسةانها هةم َمةنْ صةبروا ،لكةن
تقو  :بكر
بذكر كلمة (كلها) زا ذلك المجاز وأصبح الكبلم حقٌقة.

ٔ

أٍْجٌ جٌؼٍذ١س ٘ ٖ.ٕ5

ٕ

جٌفٛجوٗ جٌؿّٕ١س ٘ ٗ.ٖ9

ٖ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٕ.ٙ9/

ٗ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ.ٖٙ5/
ٔٔ9

ومن ذلك قو المؤمون (ٕٔ1هـ) فً خطبة له ٌوم األضحى " :فوهللا إ ّنه الج ّد ال اللعب ،وإ ّنةه الحةق
ال الكذب ،وما هو إال الموت والبعث ،والمٌةزان والحسةاب والقِصةاص والصةراط ،ثة ّم العقةاب والثةواب،
فمن نجا ٌومبذ فقد فاز ،ومن هوى ٌومبذ فقد خاب ،الخٌر كله فً الجنة  ،والشر كله فً النار".

ٔ

فلو أنّ المؤمون لم ٌذكر كلمة (كله) العتقد المخاطبون أنّ بعةض الخٌةر أو أكثةره فةً الجنةة وبعةض
الشر أو أكثره فً النار لك ّنه عندما ذكر كلمة (كله) زا هذا الظنّ وتؤ ّكد السامع أنّ الخٌر كلةه فةً الجنةة
ال ٌنقصه شًء وأنّ الشرّ كله فً النار ال ٌنقصه شًء.
ومنه قو الحسن بن علً " :ولكنْ اسةمع ٌةا معاوٌةة واسةمعوا ،فؤلقةولنّ فٌةك وفةٌهم مةا هةو دون مةا
فٌكم ،أنشدكم هللا أٌّها الرهط ،أتعلمون أنّ الذي شتمتموه منذ الٌوم صلى القبلتٌن كلتٌهما ،وأنت ٌا معاوٌة
بهما كافر ،تراها ضبللة وتعبد البلت والع ُّزى ؼواٌة ،وأنشدكم هللا ه تعلمون أ ّنه بةاٌع البٌعتةٌن كلتٌهمةا
بٌعة الفتح وبٌعة الرضوان ،وأنت ٌا معاوٌة بإحداهما كافر ،وباألخرى ناكث".

ٕ

سبق وأنْ ذكر الباحث قو الفاكهًّ  " :جاء الزٌدان كبلهما أو الهندان كلتاهما ،أفاد ذكر (كبل وكلتا)
رفع احتما أنّ الجابً أحد الزٌدٌن أو إحدى المرأتٌن ٖ".وقو الحسن بن علً السابق جاء علةى منةوا
هذا الكبلم فبقوله( :صلى القبلتٌن كلتٌهما) و (باٌع البٌعتٌن كلتٌهما) ـ عنةدما ذكةر كلمةة (كلتٌهمةا) ـ َر َف َةع
احتما َ أنْ ٌكون علً بن أبً طالب ـ كرّ م هللا وجهه ـ قد صلى إلى قبلة واحد  ،أو أ ّنه باٌع مع الرسو
ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ بٌعة واحد .

ٔ

ؾٍّٙز نطد جٌؼٍخ َٖ.ٕٖٔ/

ٕ

جٌّٛىٌ جٌٓحذك َٕ ٕٕ /ـ ٖٕ.

ٖ

جٌفٛجوٗ جٌؿٕ١س ٘ ٗ.ٖ9
ٕٓٔ

ِس ُب ُه في كتاب جمهرة خطب العرب ووصاياهم:
عد ُد ورو ِد التوكي ِد
المعنوي ون َ
ّ
لقد ورد التوكٌد المعنويّ فً كتاب (جمهر خطب العرب ووصاٌاهم) فةً سةتة وثمةانٌن نصةا بٌنمةا
ْ
اسةتخدمت التوكٌةد
ورد التوكٌد اللفظًّ فً الكتاب نفسةه فةً ثمةانٌن نصةا ،وهةذه النسةبة تبةٌّن أنّ العةرب
المعنويّ أكثر فً خطبهم ووصاٌاهم من التوكٌد اللفظًّ مع أنّ التوكٌد اللفظةًّ أوسةع مجةاال مةن التوكٌةد
ْ
جاءت ن َِسبُ
المعنويّ  ،فهو ٌقع فً األسماء واألفعا والحروؾ والضمابر والجم االسمٌة والفعلٌة ،وقد
ورود التوكٌد المعنويّ فً الخطب والوصاٌا مختلفة من عصر إلى عصر كما ٌُبٌّنها لنا الجدو ا تً:

العصر

عدد النصوص التي ورد
المعنوي
فيها التوكيد
ّ

النسبة المئوية

الجاهلً

ٙ

% ٙ.97

صدر اإلسبلم

ٕ1

٘٘% ٖٕ.

األموي

ٖٖ

% ٖ1.ٖ7

العبّاسًّ األو

ٔ9

% ٕٕ.ٓ9

المجموع

1ٙ

% 99.91

ٌتبٌّن لنا من خبل الجدو السابق أنّ التوكٌد المعنويّ ورد فً العصةر الجةاهلًّ فةً سةتة نصةوص
بنسبة ( ،)%ٙ.97وهذه نسبة كبٌر مقارنة مع نسبة ورود التوكٌد اللفظًّ فً نف

العصر حٌث إ ّنةه لةم

ْ
ٌرد إال فةً نةصّ واحةد فقةط .وقةد جةاءت نسةبة ورود التوكٌةد المعنةويّ أٌضةا مرتفعةة فةً عصةر صةدر
اإلسبلم والعصر العباسًّ األوّ مقارنة مع نسبة ورود التوكٌد اللفظًّ فً العصرٌن نفسٌهما.
أ ّمةةا العصةةر الوحٌةةد الةةذي ورد فٌةةه عةةدد نصةةوص التوكٌةةد اللفظةةً أكثةةر مةةن عةةدد نصةةوص التوكٌةةد
المعنويّ فهو العصر األمويّ  ،فقد ورد فٌه التوكٌد اللفظًّ فةً خمسةة وأربعةٌن نصةا ،بٌنمةا ورد التوكٌةد
المعنويّ فً العصر نفسه فً ثبلثة وثبلثٌن نصا.
وربّما ٌكون شٌوعُ التوكٌد اللفظةًّ فةً خطةب العصةر األمةويّ ؛ ألنّ التوكٌةد اللفظةًّ أكثةر وقعةا فةً
األسماع من التوكٌد المعنويّ  ،وأل ّنه ٌخرج
لمعان داللٌّة أوسع من تلك التً ٌخرج لهةا التوكٌةد المعنةويّ
ٍ
كمةةا بٌّنةةه الباحةةث مةةن قب ة ُ ،وألنّ خطةةب العصةةر األمةةويّ قٌلةةت ف ةً الفتةةو اإلسةةبلمٌّة وفةةً الفةةتن بةةٌن
ٕٔٔ

المسلمٌن خاصّة فً الحروب بٌن علًّ بن أبً طالب ـ كةرّ م هللا وجهةه ـ ومعاوٌةة بةن أبةً سةفٌان ،فهةذه
األحداث تحتاج إلى أسلوب ٌُثبّت المعنى فً النف  ،وٌكون له األثر األكبر فً ذهن المخاطب ،وأسلوب
لمعان داللٌة متع ّدد ال إلى أسلوب ٌخرج لمعنى اإلحاطة والشمو والعموم ،وال أرٌد من كبلمةً
ٌخرج
ٍ
هذا أنْ ٌُفه َم أنّ التوكٌد المعنويّ ال قٌمة له فً خطب العرب ووصاٌاهم ،معةاذ هللا أن ٌكةون ذلةك المةرا ُد
مةةن وراء هةةذا الكةةبلم؛ فهنةةاك مواقةةؾُ فةةً خطةةب العةةرب ووصةةاٌاهم ال ٌنفةةع معهةةا إال التوكٌةةد المعنةةويّ
إلحاطة الشمو وإفاد العموم ،ب أردت من وراء ذلةك أنْ أبةٌّن المكانةة الكبٌةر والقٌمةة العالٌةة للتوكٌةد
اللفظًّ فً خطب العرب ووصاٌاهم.
أمّا الحالة اإلعرابٌة أللفاظ التوكٌد المعنويّ فقد جاءت متفاوتة ،والعجٌب فً األمر أنّ ألفاظ التوكٌد
ب ورودهةا فةً العصةور األربعةة أعلةى مةن ألفةاظ التوكٌةد
المعنويّ فً حالة الجةر جةاءت فةً عةدد ون َِسة ِ
المعنويّ فً حالة الرفع والنصب كما ٌُبٌّنها الجدو ا تً:

عدد نصوص التوكيد المعنوي
العصر

في حالة الرفع

في حالة النصب

في حالة الجر

الجاهلً

ٔ

ٕ

ٖ

صدر اإلسبلم

ٓٔ

7

ٔٔ

األموي

ٔٔ

9

ٗٔ

العباسً األو

٘

ٔ

ٕٔ

المجموع

ٕ7

ٔ9

ٓٗ

النسبة

% ٖٔ.ٖ9

%ٕٕ.ٓ9

ٔ٘% ٗٙ.

وبالنظر إلى ألفاظ التوكٌد المعنويّ فإ ّننا نجد أعدادا ون َِسبا ؼرٌبة ،فالتوكٌد المعنويّ بـ(النف

والعٌن

وكِبل وجمٌع وأكتع وأبصع وأبتع وعامة) لم ٌَ ِر ْد علٌها أيّ نصّ مع أنّ عدد النصوص التً كانت مٌةدانا
للدراسة كبٌةرٌ جةدا! فةً حةٌن ورد علةى التوكٌةد المعنةويّ بةـ(ك ) وحةدها سةبعة وسةتون نصةا .والجةدو
ب ورو ِد ألفاظ التوكٌد المعنويّ فً خطب العرب ووصاٌاهم بالتفصٌ :
ا تً ٌُبٌّن ن َِس َ
ٕٕٔ

ألفاظ التوكيد المعنوي
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المجموع
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٠طرّٓ ِٓ نالي جٌؿىٚي جٌٓحذك ّ
أْ جٌطٛو١ى جٌّؼّٕ ٛ
 ٞذـ(وً) ؾحء ذٕٓرس ورٍ١ز ف ٟنطد جٌؼٍخ
ْ
ٍٚٚص ٔٓرس ٌٚٚوٖ ئٌٌ ،)%77.9ٓ( ٝىٓ ف ٟأ ّ
 ٞػٌٚ ٍٛوش أػىجو ٓٔٚد جٌطٛو١ى
ٚٚٚح٠حُ٘ فمى
جٌّؼّٕ ٛ
 ٞذـ(وً) أوػٍ؟ ً٘ج ْإجي ٠ؿ١رٕح ػٍ ٗ١جٌؿىٚي ج٢ض:ٟ
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العصر

عدد نصوص
التوكيد المعنوي
بـ(كل)

النسبة

الجاهلي
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صدر اإلسالم
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العبّاسي األو
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المجموع
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مةن خةبل اسةةتنطاقنا للجةدو السةةابق نبلحةظ أنّ عصةر صةةدر اإلسةبلم قةةد اسةتحوذ علةى أكبةةر عةدد مةةن
النصوص التً تحتوي على التوكٌد المعنويّ بـ(ك ) ،حٌث وصلت نسبة استحواذه على ( ،)% ٦٨.٥١بٌنما
لم ٌستحوذ العصةر الجةاهلًّ سةوى علةى ( )% ٘.97مةن نسةبة ورود النصةوص التةً تحتةوي علةى التوكٌةد
المعنويّ بـ(ك ).
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الخاتمة:
توص ْ
ّلت الدراسة إلى مجموعة من النتابج ٌُمْ كن إجمالها بما ٌؤتً:
ُ
توافق ما جاء فً خطب العرب ووصاٌاهم مع القواعد النحوٌة التً قعّدها النحا .
ٔ)
ٕ) ٌُكرّ ر التوكٌد اللفظًّ كح ّد أقصى ثبلث مرات ـ كما صرّ النحوٌون ـ وهذا ما أتى به العرب فً خطبهم
ووصاٌاهم.
ٖ) رص ُد عدد ال بؤ

به من المعانً الداللٌة أو األؼراض الببلؼٌّة التً خرج لها التوكٌد اللفظًّ والمعنويّ

منهةةةا :اإلؼةةةراء ،والتحةةةذٌر ،والحةةةث ،واال سةةةتؽاثة ،والفخةةةر ،واالسةةةترحام ،والزجةةةر ،والتهوٌةةة  ،والعتةةةاب،
والتعجّ ب ،والتعظٌم ،والتفخٌم ،والحسر والندم ،واإلشاد  ،والمد  ،واالسةتبعاد ،والتقرٌةر ،واسةتثار الهمةم،
واللوم والتؤنٌب ،واإلنكار التوبٌخًّ  ،وتؤكٌد نسبة الفع إلى الفاع  ،وؼٌرها من المعانً الداللٌة للتوكٌد.
ٗ) عد ُم شٌوع أسلوب إضافة (ك ) إلى االسم الظاهر بعدها ،وإعرابها فً مث هذا األسلوب نعتا ال توكٌدا.
٘) إجمةةاعُ النحةةوٌٌن علةةى أنّ (أجمةةع) ومشةةتقاتها معةةارؾ إال ثعلةةب فإ ّنةةه حكةةى فٌهةةا التعرٌةةؾ والتنكٌةةر،
واخةةتبلفهم فةةً سةةبب تعرٌفهةةا ،والباحةةث ٌمٌ ة إلةةى رأي ثعلةةب؛ أل ّنةةه ق ةد ورد نصةةوصٌ فةةً خطةةب العةةرب
ووصاٌاهم تكون فٌها (أجمع) حاال ،والحا ال تكون إال نكر  ،أو مإوّ لة بنكر .
ُ
إثبات صحة التوكٌد بـ(أجمع) التً تتص بها الباء اتصاال دابما.
)ٙ
 )7هناك ارتباط وثٌق بٌن خطب العرب ووصاٌاهم وبٌن أسلوبًّ اإلؼراء والتحذٌر الذٌن جاء علٌهمةا أكثةر
نصوص التوكٌد اللفظًّ .
 )1نصوصُ التوكٌد المعنويّ لبلسم النكر قلٌلة مقارنة مع نصوص التوكٌد اللفظةًّ لبلسةم النكةر  ،فقةد جةاء
التوكٌد المعنويّ لبلسم النكر فً نصّ واحد فقط ،بٌنما جاء التوكٌد اللفظًّ لبلسم النكر فً ثمانٌة نصوص،
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وهذا شًء طبٌعًّ  ،فالشواهد التً استشهد بها النحوٌون على التوكٌد المعنويّ لبلسم النكةر قلٌلةة جةدا ،وهةم
جمعوها من اللؽة كاملة ،وجلها ال ٌعرؾ قابله أو مصنوع.
صة َ
 )9توظٌؾ العرب للتوكٌد المعنويّ فً خطبهم ووصاٌاهم أكثةر مةن تةوظٌفهم للتوكٌةد اللفظةًّ  ،حٌةث َو َ
عدد النصوص التً ورد فٌها التوكٌد المعنويّ ستة وثمانٌن نصّا ،فً حٌن وص عةدد النصةوص التةً ورد
فٌها التوكٌد اللفظًّ ثمانٌن نصا ،أيْ ما مجموعه مبة وستة وستون نصا ورد على أسلوب التوكٌد فةً كتةاب
(جمهر خطب العرب ووصاٌاهم).
ٓٔ) لةم ٌةرد فةً خطةب ووصةاٌا العصةر الجةاهلً أيّ نةصّ علةى التوكٌةد اللفظةًّ مةع أنّ عةددها وصة إلةةى
تسعٌن خطبة ووصٌّة.
ٔٔ) لم ْ
ٌرد أيّ نص على التوكٌد اللفظًّ لبلسم فً حالةة الجةر ،كمةا لةم ٌةرد أيّ نةصّ علةى توكٌةد الضةمابر
التً ٌكون محلها الجر ،فً حٌن حاز التوكٌد المعنةويّ فةً حالةة الجةر علةى أعلةى نسةبة فةً حةاالت التوكٌةد
المعنويّ  ،حٌث جاء فً أربعٌن نصّا من أصة سةتة وثمةانٌن نصّةا أيْ مةا نسةبته (ٔ٘ )%ٗٙ.وهةذه مفارقةة
عجٌبة.
ٕٔ) التوكٌد اللفظًّ للفع الماضً األكثر ورودا فً خطب العرب ووصاٌاهم من بٌن توكٌد أسةماء األفعةا
األخرى توكٌدا لفظٌّا.
ٖٔ) التوكٌد اللفظًّ لبلسم أكثر أقسام التوكٌد اللفظً ورودا على لسان العرب فةً خطةبهم ووصةاٌاهم ،وقةد
جاء فً ك ّ النصوص منصوبا.
ٗٔ) لم ْ
ٌرد أيّ مثا على التوكٌد المعنويّ بـ(النف  ،العٌن ،كِبل ،جمٌةع ،وأكتةع ،وأبصةع ،أبتةع ،عامةة) فةً
ْ
وصةةلت نسةةبة التوكٌةةد بةةـ(ك ) فةةً الكتةةاب نفسةةه إلةةةى
كتةةاب (جمهةةر خطةةب العةةرب ووصةةاٌاهم) ،بٌنمةةا
(ٓ.)%77.9
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فهرس المصادر والمراجع
أوال :المصادر والمراجع:
ٔ ) ابةةتبلؾ النصةةر فةةً اخةةتبلؾ نحةةا الكوفةةة والبصةةر  ،عبةةد اللطٌةةؾ بةةن أبةةً بكةةر الشةةرجًّ َ
الزبٌةةديّ
(ٕٓ 1هـ) ،تحقٌق :طارق الجنابً ،عالم الكتب ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة الثانٌةٕٔٗ1 ،هـ ـ ٕٓٓ7م.
ٕ) أحسن ما سمعت ،أبو منصور الثعالبً (ٕٗ9هـ) ،شةرحه وعلةق علٌةه وحققةه :محمةد إبةراهٌم سةلٌم،
دار الطبلبع ،القاهر ـ مصر.
ٖ) إحٌاء النحو ،إبراهٌم مصطفى ،القاهر ـ مصر ،الطبعة الثانٌةٔ99ٕ ،م.
ٗ) األدب اإلسبلمً المفهوم والقضٌّة ،علً علً صةبح وآخةرون ،دار الجٌة  ،بٌةروت ـ لبنةان ،الطبعةة
األولىٕٔٗٔ ،هـ ـ ٕٔ99م.
٘) األدب اإلسبلمً ومواكب النور ،عبةد العزٌةز شةرؾ ،دار الجٌة  ،بٌةروت ـ لبنةان ،الطبعةة األولةى،
ٗٔٗٔهـ ـ ٖٔ99م.
 ) ٙاألدب الجاهلً  ،ؼةازي طلٌمةات وعرفةان األشةقر ،دار اإلرشةاد ،حمةص ـ سةورٌا ،الطبعةة األولةى،
ٕٔٗٔهـ ـ ٕٔ99م.
 )7األدب فً العصر الفاطمً (الكتابةة والك ّتةاب) ،محمةد زؼلةو سةبلم ،منشةؤ المعةارؾ ،اإلسةكندرٌّة ـ
مصر.
 )1األدب فً عصر النبوّ والراشدٌن ،صبل ال ّدٌن الهةادي ،مكتبةة الخةانجً ،القةاهر ـ مصةر ،الطبعةة
الثالثةٔٗٓ7 ،هـ ـ ٔ917م.
 )9ارتشةاؾ الضةةرب مةةن لسةان العةةرب ،أبةةو حٌةان األندلسةًّ (٘ٗ7هةةـ) ،تحقٌةق :رجةةب عثمةةان محمةةد،
مراجعة :رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجً ،القاهر ـ مصر ،الطبعة األولىٔٗٔ1 ،هـ ـ ٔ991م.
ٓٔ) اإلرشاد إلى علم اإلعراب ،شم

الدٌن محمد بةن أحمةد القرشةًّ (٘ٙ9هةـ) ،تحقٌةق ودراسةة :عبةد

هللا علةةً الحسةةٌنًّ البركةةاتًّ ومحسةةن سةةالم العمٌةةريّ  ،طبةةع فةةً معهةةد البحةةوث العلمٌةةة وإحٌةةاء الت ةراث
اإلسبلمًّ  ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ـ السعودٌّة.
ٔٔ) ئٌٖحو جٌٓحٌه ئٌ ٝقً أٌف١س جذٓ ِحٌه ،ذٍ٘حْ جٌى ٓ٠ئذٍج٘ ُ١ذٓ ل ُ١جٌؿ٠َٛس (٘7ٙ7ـ) ،ضكم١كِ :كّى
ذٓ ػ ٜٛجٌٓ ،ّٟ ٍ١ٙأٛٞجء جٌٍٓف ،جٌٍ٠ح ٜـ جٌٓؼٛو٠س ،جٌطرؼس جٕٕ٘ٔٗ ،ٌٝٚ٤ـ ـ َٕٕٓٓ.
ٕٔ) أسا

الببلؼة ،أبةو القاسةم جةار هللا محمةود بةن عمةر الزمخشةريّ (ٖ٘1هةـ) ،تحقٌةق :محمةد باسة

عٌون السود ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٔٗٔ9 ،هـ ـ ٔ991م.

ٕٔ7

ٖٔ) أسةةد الؽابةةة فةةً معرفةةة الصةةحابة ،لعةةز الةةدٌن بةةن األثٌةةر أبةةً الحسةةن الجةةزريّ (ٖٓٙهةةـ) ،تحقٌةةق
وتعلٌةةق :علةةً محمةةد معةةوّ ض وعةةاد أحمةةد عبةةد الموجةةود ،ق ة ّدم لةةه وقرّ ضةةه :محمةةد عبةةد المةةنعم البةةري
وآخرون ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان.
ٗٔ) أسةةرار العربٌةةة ،أبةةو البركةةات عبةةد الةةرحمن بةةن محمةةد األنبةةاريّ (٘77هةةـ) ،تحقٌةةق :محمةةد بهجةةت
البٌطار ،من مطبوعات المجمع العلمً العربً ،دمشق ـ سورٌا.
٘ٔ) األشباه والنظابر فً النحو ،جبل الدٌن السٌوطً (ٔٔ9هةـ) ،تحقٌةق :ؼةازي مختةار طلٌمةات ،مةن
مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة ،دمشق ـ سورٌأٗٓ7 ،هـ ـ ٔ917م.
 )ٔٙإصبل المنطقٌ ،عقوب بن إسحق بن السكٌت (ٕٗٗهـ) ،شر وتحقٌق :أحمد محمةد شةاكر وعبةد
السبلم محمد هارون ،دار المعارؾ ،القاهر ـ مصر.
 )ٔ7األصو فً النحو ،أبو بكر محمةد بةن سةه بةن السةراج (ٖٔٙهةـ) ،تحقٌةق :عبةد المحسةن الفتلةً،
مإسسة الرسالة ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة الثالثةٔٗٔ7 ،هـ ـ ٔ99ٙم.
 )ٔ1األعبلم ،خٌر الدٌن الزركلً ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة الخامسة عشر ٕٕٓٓ ،م.
 )ٔ9األؼانً ،أبو الفرج األصبهانً (ٖ٘ٙهـ) ،صححه :أحمد الشنقٌطً ،مطبعة التقدم ،مصر.
ٕٓ) ألفٌة ابن مالك فً النحو والصرؾ ،أبو عبد هللا جما الدٌن محمد بةن مالةك (ٕٙ7هةـ) ،دار الكتةب
العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان.
ٕٔ) إنباه الروا على أنباه النحا  ،جما الدٌن أبو الحسن القفطًّ (ٕٗٙهـ) ،تحقٌةق :محمةد أبةً الفضة
إبةةراهٌم ،دار الفكةةر العربةةً ـ القةةاهر  ،مإسسةةة الكتةةب الثقافٌةةة ـ بٌةةروت ،الطبعةةة األولةةىٔٗٓٙ،هةةـ ـ
ٔ91ٙم.
ٕٕ) اإلنصةةاؾ فةةً مسةةاب الخةةبلؾ بةةٌ ن النحةةوٌٌن البصةةرٌٌن والكةةوفٌٌن ،عبةةد الةةرحمن بةةن محمةةد أبةةو
البركات األنباريّ (٘77هـ) ،ومعه كتاب االنتصاؾ من اإلنصاؾ ،محمد محًٌ الدٌن عبةد الحمٌةد ،دار
الطبلبع ،القاهر ـ مصرٕٓٓ9 ،م.
ٖٕ) أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك ،أبو محمد عبد هللا جما الدٌن بن هشام (ٔ7ٙهـ) ،ومعه كتاب
ُع ّد السالك إلةى تحقٌةق أوضةح المسةالك ،محمةد محٌةً الةدٌن عبةد الحمٌةد ،المكتبةة العصةرٌة ،بٌةروت ـ
لبنان.
ٕٗ) إٌضا شواهد اإلٌضا  ،أبو علً الحسن بن عبد هللا القٌسً (من علماء القرن السةاد

الهجةري)،

دراسةة وتحقٌةةق :محمةةد بةةن حمةةود الةةدعجانً ،دار الؽةرب اإلسةةبلمً ،بٌةةروت ـ لبنةةان ،الطبعةةة األولةةى،
ٔٗٓ1هـ ـ ٔ917م.
ٕ٘) اإلٌضا فً شر المفصّة  ،أبةو عمةرو عثمةان بةن أبةً بكةر المعةروؾ بةابن الحاجةب (ٙٗٙهةـ)،
تحقٌق :إبراهٌم محمد عبد هللا ،دار سعد الدٌن ،دمشق ـ سورٌا ،الطبعة األولىٕٔٗ٘ ،هـ ـ ٕ٘ٓٓم.
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 )ٕٙاإلٌضا فً علوم الببلؼة المعانً والبٌان والبدٌع ،الخطٌب القزوٌنةً جةبل الةدٌن محمةد بةن عبةد
الرحمن (7ٖ9هةـ) ،وضةع حواشةٌه :إبةراهٌم شةم

الةدٌن ،دار الكتةب العلمٌةة ،بٌةروت ـ لبنةان ،الطبعةة

األولىٕٔٗٗ ،هـ ـ ٖٕٓٓم.
 )ٕ7البحر المحٌط ،محمد بن ٌوسؾ الشهٌر بةؤبً حٌةان األندلسةً (٘ٗ7هةـ) ،دراسةة وتحقٌةق وتعلٌةق:
عةاد أحمةد عبةد الموجةود وعلةً محمةد معةوض ،دار الكتةب العلمٌةة ،بٌةروت ـ لبنةان ،الطبعةة األولةى،
ٖٔٗٔهـ ـ ٖٔ99م.
 )ٕ1البسةٌط فةً شةر جمة الزجةاجًّ  ،ابةن أبةً الربٌةع عبٌةد هللا بةن أحمةد القرشةًّ (ٙ11هةـ) ،تحقٌةق
ودراسةةة :عٌةةاد بةةن عٌةةد الثبٌتةةً ،دار الؽةةرب اإلسةةبلمًّ  ،بٌةةروت ـ لبنةةان ،الطبعةةة األولةةىٔٗٓ7 ،هةةـ ـ
ٔ91ٙم.
 )ٕ9بصةةابر ذوي التمٌٌةةز فةةً لطةةابؾ الكتةةاب العزٌةةز ،مجةةد الةةدٌن محمةةد بةةن ٌعقةةوب الفٌروزآبةةادي
( 1ٔ7هةـ) ،تحقٌةةق :محمةةد علةةً النجةار ،لجنةةة إحٌةةاء التةةراث اإلسةةبلمً ،القةاهر ـ مصةةرٕٔٗٔ ،هةةـ ـ
ٕٔ99م.
ٖٓ) بؽٌة الوعا فً طبقات اللؽوٌٌن والنحا  ،جبل الدٌن السٌوطً (ٔٔ9هـ) ،تحقٌق :محمد أبو الفض
إبراهٌم ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت ـ لبنان.
ٖٔ) الببلؼة االصطبلحٌّة ،عبده عبد العزٌز قلقٌلة ،دار الفكر العربً ،القاهر ـ مصةر ،الطبعةة الثالثةة،
ٕٔٗٔهـ ـ ٕٔ99م.
ٕٖ) البلؽة فً تراجم أبمة اللؽة والنحو ،مجد الدٌن محمةد بةن ٌعقةوب الفٌروزآبةادي (1ٔ7هةـ) ،تحقٌةق:
محمد المصري ،دار سعد الدٌن ،دمشق ـ سورٌا ،الطبعة األولىٕٔٗٔ ،هـ ـ ٕٓٓٓم.
ٖٖ) تةاج العةةرو

مةةن جةواهر القةةامو  ،محمةةد مرتضةى الحسةةٌنًّ الزبٌةةديّ (ٕ٘ٓٔهةـ) ،تحقٌةةق :عبةةد

السبلم محمد هارون ،مطبعة حكومة الكوٌت ،الكوٌت ،الطبعة الثانٌةٔٗٔ٘ ،هـ ـ ٗٔ99م.
ٖٗ) تارٌخ األدب العربً ،أحمد حسن الزٌات ،دار نهضة مصر ،الفجالة ـ مصر.
ٖ٘) تارٌخ األدب العربً ،عمر فروخ ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة الرابعةٔ91ٔ ،م.
 )ٖٙتارٌخ مدٌنة دمشق ،أبو القاسم علً بن الحسن الشافعً المعروؾ بةابن عسةاكر (ٔ٘7هةـ) ،دراسةة
وتحقٌق :محب الدٌن أبً سعٌد عمر العمري ،دار الفكر ،بٌروت ـ لبنانٔٗٔ٘ ،هـ ـ ٘ٔ99م.
 )ٖ7تؤوٌ مشك القرآن ،ابن قتٌبة (ٕ7ٙهـ) ،شرحه ونشره :أحمد صقر ،مكتبة دار التراث ،القةاهر ـ
مصر ،الطبعة الثانٌةٖٔ9ٖ ،هـ ـ ٖٔ97م.
 )ٖ1التبصر والتذكر  ،أبو محمد عبد هللا بن علً الصٌمريّ  ،تحقٌق :فتحً أحمد مصطفى ،دار الفكر،
دمشق ـ سورٌا ،الطبعة األولىٕٔٗٓ ،هـ ـ ٕٔ91م.
 )ٖ9التحرٌر والتنوٌر ،محمد الطاهر بن عاشور (ٖٔ97م) ،الدار التونسٌة للنشر ،تون ٔ91ٗ ،م.
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ٓٗ) ترشٌح العل فً شر الجم  ،القاسم بن الحسٌن الخوارزمًّ (ٙٔ7هـ) ،تحقٌق :عاد محسن سالم
العمٌريّ  ،طبع فً جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ـ السعودٌة ،الطبعة األولىٔٗٔ9 ،هـ ـ .ٔ991
ٔٗ) التطبٌةةق النحةةوي ،عبةةده الراجحةةً ،دار المعرفةةة الجامعٌةةة ،اإلسةةكندرٌة ـ مصةةر ،الطبعةةة الثانٌةةة،
ٕٓٗٔهـ ـ ٕٓٓٓم.
ٕٗ) التعلٌقة على كتاب سٌبوٌه ،أبو علً الحسن بن أحمد الفارسةًّ (ٖ77هةـ) ،تحقٌةق وتعلٌةق :عةوض
بن حمد القوزي ،الطبعة األولىٔٗٔٓ ،هـ ـ ٓٔ99م.
ٖٗ) التفسٌر الكبٌر ومفةاتٌح الؽٌةب ،فخةر الةدٌن محمةد الةرازي (ٗٓٙهةـ) ،دار الفكةر ،لبنةان ـ بٌةروت،
الطبعة األولىٔٗٓٔ ،هـ ـ ٔٔ91م.
ٗٗ) توجٌه اللمع ،أحمد بن الحسةٌن بةن الخبةاز ،دراسةة وتحقٌةق :فةاٌز زكةً محمةد دٌةاب ،دار السةبلم،
القاهر ـ مصر ،الطبعة الثانٌةٕٔٗ1 ،هـ ـ ٕٓٓ7م.
٘ٗ) توضٌح المقاصد والمسالك بشر ألفٌة ابن مالك ،ابن أم قاسم المرادي (7ٗ9هةـ) ،شةر وتحقٌةق:
عبد الرحمن علً سلٌمان ،دار الفكر العربً ،القاهر ـ مصر ،الطبعة األولىٕٕٔٗ ،هـ ـ ٕٔٓٓم.
 )ٗٙالتوقٌؾ على مهمات التعارٌؾ ،محمد عبد الةرإوؾ المنةاوي ،تحقٌةق :محمةد رضةوان الداٌةة ،دار
الفكر المعاصر ـ دار الفكر ،بٌروت ـ دمشق ،الطبعة األولىٔٗٔٓ ،هـ ـ ٓٔ99م.
 )ٗ7جامع البٌان عن تؤوٌ آي القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرٌةر الطبةريّ (ٖٓٔهةـ) ،تحقٌةق :عبةد هللا
بن عبد المحسن التركً ،دار هجر ،القاهر ـ مصر ،الطبعة األولىٕٕٔٗ ،هـ ـ ٕٔٓٓم.
 )ٗ1جامع البٌان فً تفسٌر القرآن ،محمد عبد الرحمن بن محمد اإلٌجً الشٌرازي الشةافعً (٘ٓ9هةـ)،
ومعه حاشٌة محمد بن عبد هللا الؽزنويّ (ٕٔ9ٙهـ) ،تحقٌق :عبد الحمٌد هنداوي ،منشورات محمد علً
بٌضون ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٕٔٗٗ ،هـ ـ ٕٗٓٓم.
 )ٗ9الجامع الصؽٌر فً النحو ،أبو محمد جما الدٌن بن هشام األنصاريّ  ،تحقٌق وتعلٌق :أحمد محمود
الهرمٌ  ،مكتبة الخانجً ،القاهر ـ مصرٔٗٓٓ ،هـ ـ ٓٔ91م.
ٓ٘) الجامع فً تارٌخ األدب العربً (األدب القدٌم) ،ح ّنا الفاخوري ،دار الجٌ  ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة
األولىٔ91ٙ،م.
ٔ٘) الجةةامع ألحكةةام القةةرآن والمبةٌّن لمةةا تضةمّنه مةةن السة ّنة وآي الفرقةةان ،أبةةو عبةةد هللا محمةةد بةةن أحمةةد
القرطبًّ (ٔ ٙ7هـ) ،تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ،مإسسة الرسةالة ،بٌةروت ـ لبنةان ،الطبعةة
األولىٕٔٗ7 ،هـ ـ ٕٓٓٙم.
ٕ٘) جمهر خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهر  ،أحمد زكً صةفوت ،المكتبةة العلمٌةة ،بٌةروت ـ
لبنان.
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ٖ٘) جمهر وصاٌا العرب ،محمد ناٌؾ الدلٌمً ،دار النضا  ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٔٗٔٔ ،هـ
ـ ٔٔ99م.
ٗ٘) جواهر األدب فً أدبٌات وإنشاء لؽة العرب ،أحمد هاشمً ،مإسسة المعارؾ ،بٌروت ـ لبنان.
٘٘) الجواهر الحسان فً تفسٌر القرآن ،عبد الرحمن بن محمد أبو زٌد الثعالبً المالكً (٘17هـ) ،حقق
أصوله وعلق علٌه وخرّ ج أحادٌثه :علً محمد معةوّ ض وعةاد أحمةد عبةد الموجةود ،دار إحٌةاء التةراث
العربً ـ مإسسة التارٌخ العربً ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٔٗٔ1 ،هـ ـ ٔ997م.
 )٘ٙحاشٌة الصبان على شر األشمونً على ألفٌة ابن مالك ومعه شةر شةواهده للعٌنةً ،محمةد علةً
الصبان ،تحقٌق طه عبد الرإوؾ سعد ،المكتبة التوفٌقٌة ،القاهر ـ مصر.
 )٘7الحٌا األدبٌة فً العصر الجاهلً ،محمد عبد المةنعم خفةاجً ،دار الجٌة  ،بٌةروت ـ لبنةان ،الطبعةة
األولىٕٔٗٔ ،هـ ـ ٕٔ99م.
 )٘1خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القةادر بةن عمةر البؽةدادي (ٖٔٓ9هةـ) ،تحقٌةق وشةر :
عبد السبلم محمد هارون ،مكتبة الخانجً ،القاهر ـ مصر ،الطبعة الرابعةٔٗٔ1 ،هـ ـ ٔ997م.
 ) ٘9الخصابص ،أبو الفتح عثمان بن جنً ،تحقٌق :محمد علً النجار ،دار الكتب المصرٌةٕٓٓٓ ،م.
ٓ )ٙالةدرر اللوامةةع علةةى همةةع الهوامةع شةةر جمةةع الجوامةةع ،أحمةد بةةن األمةةٌن الشةةنقٌطً (ٖٖٔٔهةةـ)،
وضع حواشٌه :محمد باس عٌون السود ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٔٗٔ9 ،هةـ
ـ ٔ999م.
ٔ ) ٙدلٌ السالك إلى ألفٌة ابن مالك ،عبد هللا بن صالح الفوزان ،دار المسلم ،الطبعة األولىٕٓٓٓ ،م.
ٕ )ٙدٌوان األسود بن ٌعفر ،صنعه :نوري حمودي القٌسًّ  ،مطبعة الجمهورٌةٖٔ9ٓ ،هـ ـ ٓٔ97م.
ٖ ) ٙدٌوان جرٌر بن عطٌةة ،تحقٌةق :نعمةان محمةد أمةٌن طةه ،دار المعةارؾ ،القةاهر ـ مصةر ،الطبعةة
الثالثةٔ91ٙ ،م.
ٗ )ٙدٌوان ذي الرمة ،ق ّدم لةه وشةرحه :أحمةد حسةن َب َسةج ،دار الكتةب العلمٌةة ،بٌةروت ـ لبنةان ،الطبعةة
األولىٔٗٔ٘ ،هـ ـ ٘ٔ99م.
٘ )ٙدٌوان الطرما  ،عنى بتحقٌقةهّ :
عةز حسةن ،دار الشةرق العربةً ،بٌةروت ـ لبنةان ،حلةب ـ سةورٌا،
الطبعة الثانٌةٔٗٔٗ ،هـ ـ ٗٔ99م.
 )ٙٙدٌوان عمر بةن أبةً ربٌعةة ،قة ّدم لةه ووضةع هوامشةه وفهارسةه :فةاٌز محمةد ،دار الكتةاب العربةً،
بٌروت ـ لبنان ،الطبعة الثانٌةٔٗٔٙ ،هـ ـ ٔ99ٙم.
 )ٙ7دٌوان الفرزدق ،شرحه وضبطه وق ّدم له :علً فاعور ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنةان ،الطبعةة
األولىٔٗٓ7 ،هـ ـ ٔ917م.
 )ٙ1دٌوان كثٌّر ّ
عز  ،جمعه وشرحه :إحسان عبا  ،دار الثقافة ،بٌروت ـ لبنانٖٔ9ٔ ،هـ ـ ٔٔ97م.
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 )ٙ9دٌةةوان مسةةكٌن الةةدارمًّ ( 19هةةـ) ،تحقٌةةق :كةةارٌن صةةادر ،دار صةةادر ،بٌةةروت ـ لبنةةان ،الطبعةةة
األولىٕٓٓٓ ،م.
ٓ )7الذهب المةذاب فةً مةذاهب النحةا ودقةة اإلعةرابٌ ،وسةؾ بةن حمةز اإللٌاسةًّ (7ٙ1هةـ) ،تحقٌةق:
حمدي الجبالً ،دار المؤمون ،عمان ـ األردن ،الطبعة األولىٖٔٗٔ ،هـ ـ ٕٓٔٓم.
ٔ )7سر ص ناعة اإلعراب ،أبو الفتح عثمةان بةن جنةً (ٕٖ9هةـ) ،دراسةة وتحقٌةق :حسةن هنةداوي ،دار
القلم ،دمشق ـ سورٌا ،الطبعة الثانٌةٖٔٗٔ ،هـ ـ ٖٔ99م.
ٕ )7سنن ابن ماجه ،تصنٌؾ :محمد بن ٌزٌد القزوٌنً الشهٌر بابن ماجه (ٖٕ7هـ) ،حكم علةى أحادٌثةه
وآثاره وعلق علٌه :محمد ناصر الدٌن األلبانً ،اعتنى به :أبو عبٌد مشهور آ سلمان ،مكتبة المعارؾ،
الرٌاض ـ السعودٌة.
ٖ ) 7الشام فةً فقةه الخطٌةب والخطبةة ،سةعود بةن إبةراهٌم الشةرٌم ،دار الةوطن ،الرٌةاض ـ السةعودٌة،
الطبعة األولىٕٖٔٗ ،هـ ـ ٖٕٓٓم.
ٗ ) 7شةةذرات الةةذهب فةةً أخبةةار مةةن ذهةةب ،شةةهاب الةةدٌن أبةةو الفةةبل عبةةد الحةةً المعةةروؾ بةةابن العمةةاد
(ٔٓ19هةةـ) ،حققةةه وعلةةق علٌةةه :محمةةود األرنةةاإوط ،أشةةرؾ علةةى تحقٌقةةه وخةةرّ ج أحادٌثةةه :عبةةد القةةادر
األرناإوط ،دار ابن كثٌر ،دمشق ـ سورٌا ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٖٔٗٔ ،هـ ـ ٖٔ99م.
٘ )7شر ابن عقٌ على ألفٌة ابن مالك ،بهاء الدٌن عبدهللا بن عقٌ  ،ومعه كتاب منحة الجلٌة بتحقٌةق
شر ابن عقٌ  ،محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،دار الطبلبع ،القاهر ـ مصرٕٓٓٗ ،م.
 ) 7ٙشةةر أبٌةةات مؽنةةً اللبٌةةب ،عبةةد القةةادر بةةن عمةةر البؽةةدادي (ٖٔٓ9هةةـ) ،حققةةه :عبةةد العزٌةةز ر ّبةةا
وأحمد ٌوسؾ دقاق ،دار المؤمون للتراث ،دمشق ـ سورٌا ،الطبعة الثانٌةٔٗٓ7 ،هـ ـ ٔ911م.
 ) 77شةةر التسةةهٌ  ،جمةةا الةةدٌن محمةةد بةةن عبةةد هللا بةةن مالةةك (ٕٙ7هةةـ) ،تحقٌةةق :عبةةد الةةرحمن السةةٌد
ومحمد بدوي المختون ،مطبعة هجر ،الطبعة األولىٔٗٔٓ ،هـ ـ ٓٔ99م.
 ) 71شةةر التصةةرٌح علةةى التوضةةٌح أو التصةةرٌح بمضةةمون التوضةةٌح فةةً النحةةو ،خالةةد بةةن عبةةد هللا
األزهةةريّ (٘ٓ 9هةةـ) ،تحقٌةةق :محمةةد باسة عٌةةون السةةود ،دار الكتةةب العلمٌةةة ،بٌةةروت ـ لبنةةان ،الطبعةةة
األولىٕٔٗٔ ،هـ ـ ٕٓٓٓم.
 )79شةةر جم ة الزجةةاجًّ  ،أبةةو محمةةد عبةةد هللا جمةةا الةةدٌن بةةن هشةةام األنصةةاريّ (ٔ7ٙهةةـ) ،دراسةةة
وتحقٌق :علً محسن عٌسى ،عالم الكتب ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٔٗٓ٘ ،هـ ـ ٘ٔ91م.
ٓ )1شر دٌوان الحماسة ،علً بن محمد المرزوقً (ٕٔٗهـ) ،نشره :أحمد أمٌن وعبد السبلم هارون،
دار الجٌ  ،بٌروت ـ لبنان.
ٔ )1شةةر الرضةةً علةةى الكافٌةةة ،الرضةةً األسةةتراباذيّ  ،تصةةحٌح وتعلٌةةقٌ :وسةةؾ حسةةن عمةةر ،مةةن
منشورات جامعة قات ٌون  ،بنؽازي ـ لٌبٌا ،الطبعة الثانٌةٔ99ٙ ،م.
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ٕ )1شر شذور الذهب فً معرفة كبلم العةرب ،أبةو محمةد عبةد هللا جمةا الةدٌن بةن هشةام األنصةاريّ
(ٔ 7ٙهةةـ) ،ومعةةه منتهةةى األرب بتحقٌةةق شةةر شةةذور الةةذهب ،محمةةد محٌةةً الةةدٌن عبةةد الحمٌةةد ،دار
الطبلبع ،القاهر ـ مصرٕٓٓ9 ،م.
ٖ )1شر شواهد اإلٌضا  ،عبد هللا بن برّ ي ،تقدٌم وتحقٌةق :عُبٌةد مصةطفى دروٌةش ،مراجعةة :محمةد
مهدي عبلم ،من منشورات مجمع اللؽة العربٌة ،القاهر ـ مصرٔٗٓ٘ ،هـ ـ ٘ٔ91م.
ٗ )1شر قطر الندى وب الصدى ،أبو محمد عبد هللا جما الدٌن بن هشام األنصاريّ (ٔ7ٙهـ) ،ومعه
كتاب سبٌ الهدى بتحقٌق شةر قطةر النةدى ،محمةد محٌةً الةدٌن عبةد الحمٌةد ،مطبعةة السةعاد  ،مصةر،
الطبعة الحادٌة عشر ٖٔ1ٖ ،هـ ـ ٖٔ9ٙم.
٘ )1شر المفص  ،موفق الدٌن ٌعٌش بن علً النحويّ (ٖٗٙهـ) ،صحّ حه وعلةق علٌةه :مجموعةة مةن
مشاٌخ األزهر لم ٌرد ذكر أسمابهم ،إدار الطباعة المنٌرٌة ،مصر.
 )1ٙشر المفص فً صنعة اإلعراب الموسوم بةالتخمٌر ،القاسةم بةن الحسةٌن الخةوارزمًّ (ٙٔ7هةـ)،
تحقٌةةق :عبةةد الةةرحمن بةةن سةةلمان العثٌمةةٌن ،دار الؽةةرب اإلسةةبلمً ،بٌةةروت ـ لبنةةان ،الطبعةةة األولةةى،
ٓٔ99م.
 )17شر المقدمة األجرومٌة ،أبو عبد هللا محمد بن محمد الصنهاجًّ المعروؾ بابن أجروم (ٖٕ7هـ)،
تحقٌق :عماد زكً الب ارودي ،شر  :محمد بن صالح العثٌمةٌن ،دار التوفٌقٌةة للتةراث ،القةاهر ـ مصةر،
ٕٓٔٓم.
 )11شر ملحة اإلعراب ،أبو محمد القاسم بن علةً الحرٌةري (٘ٔٙهةـ) ،قة ّدم لةه وحققةه :أحمةد محمةد
قاسم ،دار الكلم الطٌب ،دمشق ـ سورٌا ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٕٕٔٗ ،هـ ـ ٕٕٓٓم.
 )19شعر عبد هللا بةن همةام السةلولً ،جمةع وتحقٌةق ودراسةة :ولٌةد محمةد السةراقبً ،دبةً ـ اإلمةارات،
مطبوعات مركز جمعٌّة الماجد للثقافة والتراث ،الطبعة األولىٔٗٔ7 ،هـ ـ ٔ99ٙم.
ٓ ) 9الصاحبً فً فقه اللؽة العربٌة ومسابلها وسنن العرب فً كبلمها ،أبو الحسةن أحمةد بةن فةار

بةن

زكرٌا ،علق علٌه ووضع حواشٌه :أحمد حسن َب َسج ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولى،
ٔٗٔ1هـ ـ ٔ997م.
ٔ )9الصحا تاج اللؽة وصحا العربٌة ،إسةماعٌ بةن حمّةاد الجةوهريّ (ٖٖ9هةـ) ،تحقٌةق :أحمةد عبةد
الؽفور عطار ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة الرابعةٔ99ٓ ،م.
ٕ )9الصفو الصفٌة فً شر الدر األلفٌة ،تقً الدٌن إبراهٌم بن الحسن النٌلً ،تحقٌق :محسن بن سالم
العمٌري ،مركز إحٌاء التراث ـ جامعة أم القرى ،السعودٌة ،الطبعة األولىٔٗٔ9 ،هـ.
ٖ )9الصناعتٌن الكتابة والشعر ،أبو هبل الحسن بةن عبةد هللا العسةكريّ  ،تحقٌةق :علةً محمةد البجةاوي
ومحمد أبو الفض إبراهٌم ،دار إحٌاء الكتب العرٌبة ،الطبعة األولىٖٔ7ٔ ،هـ ـ ٕ٘ٔ9م.
ٖٖٔ

ٗ )9العصةةر الجةةاهلً ،شةةوقً ضةةٌؾ ،دار المعةةارؾ ،القةةاهر

ـ مصةةر ،الطبعةةة الثانٌةةة والعشةةرون،

ٕٓٓٓم.
٘ )9العقد الفرٌد ،أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسةًّ (ٖٕ1هةـ) ،تحقٌةق :عبةد المجٌةد الترحٌنةً ،دار
الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٔٗٓٗ ،هـ ـ ٖٔ91م.
 )9ٙفتح القدٌر الجامع بٌن ف ّنًّ الرواٌة والدراٌة من علم التفسةٌر ،محمةد بةن علةً بةن محمةد الشةوكانًّ
(ٕٓ٘ٔ هـ) ،اعتنى به وراجع أصةولهٌ :وسةؾ الؽةوش ،دار المعرفةة ،بٌةروت ـ لبنةان ،الطبعةة الرابعةة،
ٕٔٗ1هـ ـ ٕٓٓ7م.
 ) 97فرابةةد الةةآل فةةً جمةةع األمثةةا  ،إبةةراهٌم بةةن السةةٌد علةةً األحةةدب الطرابلسةةً الحنفةةً ،المطبعةةة
الكاثولٌكٌة ،بٌروت ـ لبنانٖٕٔٔ ،هـ.
 )91الفوابد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البٌةان ،شةم

الةدٌن أبةو عبةد هللا محمةد المعةروؾ بةابن قةٌّم

الجوزٌّة (ٔ٘7هـ) ،عنى بتصحٌحه :محمد بدر الدٌن الؽسانً ،مطبعة السعاد  ،مصةر ،الطبعةة األولةى،
ٖٕٔ7هـ.
 )99الفواكه الجنٌة على متمّمة الجرومٌّة ،عبد هللا بن أحمد بن علً الفاكهًّ (ٕ97هـ) ،دراسة وتحقٌق:
عماد علوان حسٌن ،دار الفكر ،عمان ـ األردن ،الطبعة األولىٖٔٗٓ ،هـ ـ ٕٓٓ9م.
ٓٓٔ) فرر ٟجٌرالغررس جٌؼٍذّ١ررس (ػٍررُ جٌّؼررحٔ ٟـ جٌر١ررحْ ـ جٌرررى٠غ) ،ػرررى جٌؼُ٠ررُ ػط١ررك ،وجٌ جٌٕٟٙررس جٌؼٍذّ١ررس،
ذٍٚ١ش ـ ٌرٕحْ ،ال ٠رؼسٔ95٘ ،م.
ٔٓٔ) الكام  ،محمد بن ٌزٌد المبةرد (ٕ٘1هةـ) ،تحقٌةق :محمةد أحمةد الةدالً ،مإسسةة الرسةالة ،الطبعةة
الثانٌةٔ99ٕ ،م.
ٕٓٔ) الكتاب ،أبةو بشةر عمةرو بةن عثمةان بةن قنبةر ،تحقٌةق :عبةد السةبلم محمةد هةارون ،عةالم الكتةب،
بٌروت ـ لبنان ،الطبعة الثالثةٖٔٗٓ ،هـ ـ ٖٔ91م.
ٖٓٔ) الكشةةؾ عةةن وجةةوه الق ةراءات السةةبع وعللهةةا وحججهةةا ،أبةةو محمةةد م ّكةةً بةةن أبةةً طالةةب القٌسةةًّ
( ٖٗ7هـ) ،تحقٌق :محًٌ الدٌن رمضان ،مطبوعات مجمةع اللؽةة العربٌةة ،دمشةق ـ سةورٌأٖ9ٗ ،هةـ ـ
ٗٔ97م.
ٗٓٔ) الكناش فً النحو والتصرٌؾ ،أبو الفداء (ٕٖ7هـ) ،دراسة وتحقٌق :جود مبةروك محمةد ،مكتبةة
ا داب ،القاهر ـ مصر ،الطبعة الثانٌةٕٔٗٙ ،هـ ـ ٕ٘ٓٓم.
٘ٓٔ) اللإلإ فً علم العربٌة وشرحهاٌ ،وسؾ بن محمد السرمريّ (77ٙهـ) ،دراسة وتحقٌق وتعلٌةق:
أمٌن عبد هللا سالم ،مطبعة األمانٌة.
 ) ٔٓٙاللباب فً عل البناء واإلعراب ،أبو البقاء عبد هللا بةن الحسةٌن العكبةري ،تحقٌةق :ؼةازي مختةار
طلٌمات ،دار الفكر المعاصر ـ بٌروت ،دار الفكر ـ دمشق ،الطبعة األولىٔٗٔٙ ،هـ ـ ٘ٔ99م.
ٖٗٔ

 )ٔٓ7اللباب فً علوم الكتاب ،أبو حفص عمر بن علً بةن عةاد الدمشةقًّ الحنبلةًّ (ٓ11هةـ) ،تحقٌةق
وتعلٌةةق :عةةاد أحمةةد عبةةد الموجةةود وعلةةً محمةةد معةةوّ ض ،منشةةورات محمةةد علةةً بٌضةةون ،دار الكتةةب
العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٔٗٔ9 ،هـ ـ ٔ991م.
 )ٔٓ1لسان العرب ،أبو الفض جما الدٌن بن منظور (ٔٔ7هةـ) ،اعتنةى بتصةحٌحه :أمةٌن محمةد عبةد
الوهاب ومحمد الصادق العبٌدي ،دار إحٌاء التةراث العربةً ،مإسسةة التةارٌخ العربةً ،بٌةروت ـ لبنةان،
الطبعة الثالثةٔٗٔ9 ،هـ ـ ٔ999م.
 )ٔٓ9اللمع فً العربٌة ،أبو الفتح عثمان بن جنً (ٕٖ9هةـ) ،تحقٌةق :سةمٌح أبةو مؽلةً ،دار مجةدالوي
للنشر ،عمان ـ األردنٔ911 ،م.
ٓٔٔ) المث السابر فً أدب الكاتب والشاعر ،ضٌاء الدٌن بن األثٌر ،ق ّدم له وعلق علٌةه :أحمةد الحةوفً
وبدوي طبّانة ،دار نهضة مصر ،القاهر ـ مصر ،الطبعة الثانٌة.
ٔٔٔ) مجال

ثعلةب ،أبةو العبةا

أحمةد بةن ٌحٌةى ثعلةب (ٕٔ9هةـ) ،شةر وتحقٌةق :عبةد السةبلم محمةد

هارون ،دار المعارؾ ،مصر ،الطبعة الثانٌة.
ٕٔٔ) مجمةع األمثةةا  ،أبةو الفضة أحمةد بةةن محمةد المٌةةدانً (٘ٔ1هةـ) ،حققةةه وفصّةله وضةةبط ؼراببةةه:
محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،مطبعة السنة المحمدٌّةٖٔ7ٗ ،هـ ـ ٘٘ٔ9م.
ٖٔٔ) المساعد على تسهٌ الفوابد ،بهاء الدٌن بن عقٌ  ،تحقٌق وتعلٌق :محمد كام بركات ،دار الفكر،
دمشق ـ سورٌا ،الطبعة األولىٕٔٗٓ ،هـ ـ ٕٔ91م.
ٗٔٔ) المصبا المنٌر فً ؼرٌب الشر الكبٌةر للرافعةًّ  ،أحمةد بةن محمةد المقةريّ الفٌةومً (ٓ77هةـ)،
تحقٌق :عبد العظٌم الشناوي ،دار المعارؾ ،القاهر ـ مصر ،الطبعة الثانٌة.
٘ٔٔ) معانً النحةو ،فاضة صةالح السةامرّ ابًّ  ،شةركة العاتةك للطبةع والنشةر ،القةاهر ـ مصةر ،الطبعةة
الثانٌةٕٖٔٗ ،هـ ـ ٖٕٓٓم.
 )ٔٔٙمعجةم األدبةةاء إرشةاد األرٌةةب إلةى معرفةةة األدٌةةبٌ ،ةاقوت الحمةةويّ  ،تحقٌةق :إحسةةان عبةةا  ،دار
الؽرب اإلسبلمً ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٔ99ٖ ،م.
 )ٔٔ7المقتضب ،أبو العبا

محمد بن ٌزٌد المبرد (ٕ٘1هـ) ،تحقٌق :محمد عبد الخالق عظٌمة ،طبعةة

لجنة إحٌاء التراث اإلسبلمً فً وزار األوقاؾ ،القاهر ـ مصرٔٗٔ٘ ،هـ ـ ٗٔ99م.
 )ٔٔ1المقدمة الجزولٌّة فً النحو ،أبو موسى عٌسى بن عبد العزٌز الجزولًّ (ٙٓ7هـ) ،تحقٌق وشر :
شعبان عبد الوهاب محمد ،مراجعة :حامد أحمد نٌ وفتحً محمد أحمد جمعة ،مطبعة أم القرى ،القاهر
ـ مصر ،الطبعة األولىٔٗٓ1 ،هـ ـ ٔ911م.
 )ٔٔ9مق ّدمةةة شةةر نهةةج الببلؼةةة ،كمةةا الةةدٌن مٌةةثم البحرانةةًّ (ٙ79هةةـ) ،تقةةدٌم وتحقٌةةق :عبةةد القةةادر
الحسٌن ،دار الشروق ،بٌروت ـ لبنان ،القاهر ـ مصر ،الطبعة األولىٔٗٓ7 ،هـ ـ ٔ917م.
ٖ٘ٔ

ٕٓٔ) المقرّ ب ،علً بن مإمن المعروؾ بابن عصةفور(ٙٙ9هةـ) ،تحقٌةق :أحمةد عبةد السةتار الجةواري
وعبد هللا الجبوري ،الطبعة األولىٖٔ9ٕ ،هـ ـ ٕٔ97م.
ٕٔٔ ) من ببلؼة النظم العربً ،لعبد العزٌز عبد المعطةً عرفةة ،عةالم الكتةب ،بٌةروت ـ لبنةان ،الطبعةة
الثانٌةٔٗٓ٘ ،هـ ـ ٗٔ91م.
ٕٕٔ) المنص ؾ شر أبً الفتح عثمان بن جنً لكتاب التصرٌؾ ،أبو عثمان المازنً ،تحقٌةق :إبةراهٌم
مصطفى وعبد هللا أمٌن ،وزار المعارؾ العمومٌة  /إدار إحٌاء التراث القدٌم ،مصةر ،الطبعةة األولةى،
ٖٖٔ7هـ ـ ٗ٘ٔ9م.
ٖٕٔ) ِررٓ ٔٓررّحش جٌمررٍآْ ضفٓررٚ ٍ١ذ١ررحْ ،غٓررحْ قّررىٌ ،ْٚجؾؼررٗ :ؾّ١ررً غررحَٚ ٞآنررٍ ،ْٚوجٌ جٌٓررالَ،
جٌطرؼس جٌػحٔ١س٘ٔٗٓ7 ،ـ ـ .َٔ95ٙ
ٕٗٔ ) موسوعة كشاؾ اصطبلحات الفنون والعلوم ،محمد علً التهاونً ،تقدٌم ومراجعة :رفٌق العجم،
تحقٌق :علً دحروج ،مكتبة لبنان ناشرون ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٔ99ٙ ،م.
ٕ٘ٔ) نتابج الفكر فً النحو ،أبو القاسةم بةن عبةد الةرحمن بةن عبةد هللا السةهٌلًّ (ٔ٘1هةـ) ،حققةه وعلةق
علٌه :عاد أحمد عبد الموجود وعلً محمد معوّ ض ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولى،
ٕٔٗٔهـ ـ ٕٔ99م.
 ) ٕٔٙالنحةةو الشةةافً الشةةام  ،محمةةود حسةةنً مؽالسةةة ،دار المسةةٌر  ،عمةةان ـ األردن ،الطبعةةة األولةةى،
ٕٔٗ7هـ ـ ٕٓٓ7م.
 )ٕٔ7النحو الوافً مع ربطه باألسالٌب الرفٌعة والحٌا اللؽوٌة المتج ّدد  ،عبةا

حسةن ،دار المعةارؾ،

القاهر ـ مصر.
 )ٕٔ1النكت فً تفسٌر كتاب سٌبوٌه وتبٌٌن الخفًّ من لفظه وشر أبٌاته وؼرٌبه ،أبو الحجةاج ٌوسةؾ
بةةن سةةلٌمان بةةن عٌسةةى األعلةةم الشةةنتمريّ (ٗ7ٙهةةـ) ،دراسةةة وتحقٌةةق :رشةةٌد بلحبٌةةب ،طبةةع فةةً وزار
األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة ،المؽربٕٔٗٓ ،هـ ـ ٔ999م.
 ) ٕٔ9همع الهوامع فً شر جمع الجوامع ،جبل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً (ٔٔ9هةـ)،
تحقٌق :أحمد شم

الدٌن ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٔٗٔ1 ،هـ ـ ٔ991م.

ٖٓٔ) الواضح ،أبو بكر الزبٌةديّ اإلشةبٌلًّ (ٖ79هةـ) ،تحقٌةق :عبةد الكةرٌم خلٌفةة ،دار جلةٌ

الزمةان،

عمان ـ األردن ،الطبعة الثانٌةٕٓٔٔ ،م.
ٖٔٔ) الوافً بالوفٌات ،صبل الدٌن خلٌ بن أٌبك الصفدي (ٗ7ٙهـ) ،تحقٌق :أحمد األرناإوط وتركً
مصطفى ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٕٔٗٓ ،هـ ـ ٕٓٓٓم.
ٕٖٔ) ٌتٌمة الدهر فً محاسن أه العصر ،أبو منصور عبد الملك الثعةالبً (ٕٗ9هةـ) ،شةر وتحقٌةق:
مفٌد محمد قمٌحة ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان ،الطبعة األولىٖٔٗٓ ،هـ ـ ٖٔ91م.
ٖٔٙ

ثانيا :الرسائل الجامع ّية:
ٔ) التوابةةع فةةً ضةةوء علةةم اللؽةةة المعاصةةر ،إعةةداد :عمةةر محمةةد علةةً أبةةو نةةوا  ،إشةةراؾ :عبةةد القةةادر
مرعً ،رسالة ماجستٌر ،جامعة مإتة ـ األردنٕٓٓٙ ،م.
ٕ) شر الجم فً النحو ،عبد القاهر بن عبد الةرحمن الجرجةانً (ٔٗ7هةـ) ،تحقٌةق ودراسةة :خدٌجةة
محمةةد حسةةٌن باكسةةتانً ،إشةةراؾ :محسةةن سةةالم العمٌةةري ،رسةةالة ماجسةةتٌر ،جامعةةة أم القةةرى ـ
السعودٌةٔٗٓ1/ٔٗٓ7 ،هـ.
ٖ ) كفاٌة النحو فً علم اإلعراب ،الموفق بن أحمد المكً الخوارزمً ،تحقٌق وتقةدٌم :فوزٌةة رشةاد أبةو
عةٌش ،إشةراؾ :محمةود محمةةد الطنةاحً ،رسةالة ماجسةتٌر ،جامعةةة أم القةرى ـ السةةعودٌةٖٔٗٓ ،هةـ ـ
ٖٔ91م.
ٗ) المختصر فً النحو ،أبو محمد الحسن بن إسحق بةن أبةً عبةاد الٌمنةً (ٓٗٗهةـ) ،تحقٌةق ودراسةة:
حمٌد أحمد عبةد هللا إبةراهٌم ،إشةراؾ :علٌةان بةن محمةد الحةازمً ،رسةالة ماجسةتٌر ،جامعةة أم القةرى ـ
السعودٌةٖٔٗٔ ،هـ ـ ٖٔ99م.
٘) المقتةةب

فةةً توضةةٌح مةةا التةةب

صة ) ،أبةةو عاصةةم فخةةر الةةدٌن علةةً الفقٌهةةًّ اإلسةةفندريّ
(شةةر المف ّ

(ٙ91هـ) ،دراسة وتحقٌق :مطٌةع هللا بةن عةوّ اض السةلمً ،إشةراؾ :محسةن بةن سةالم العمٌةري ،رسةالة
دكتوراه ،جامعة أم القرى ـ السعودٌةٕٔٗٗ ،هـ.
 )ٙالمق ّدمة السعدٌة فً ضوابط العربٌة ،عبد الباقً بن عبد المجٌد الٌمةانً (ٖٗ7هةـ) ،دراسةة وتحقٌةق:
فاطمة بنت عساؾ بن فرحةان الشةهري ،إشةراؾ :محمةد بةن ناصةر الشةهري ،رسةالة ماجسةتٌر ،جامعةة
الملك خالد ـ السعودٌةٖٔٗٓ ،هـ ـ ٕٓٓ9م.
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