
 :)التوكيد(المحاضرة السابعة عشرة -1ٔ
 قال ابن مالك: 

 المؤكدا طابق ضمير مع ... أكدا االسم بالعين أو بالنفس
 متبعا تكن واحد ليس ما ... تبعا إن بأفعل واجمعيما
 :قسمان التوكيد
 وسيأتي المفظي التوكيد: أحدىما
 :ضربين عمى وىو المعنوي التوكيد: والثاني
 لفظان ولو البيتين بيذين المراد وىو المؤكد إلى مضاف ىمتو  يرفع ما: أحدىما
 فنفسو توكيد نفسو زيد جاء نحو وذلك والعين النفس
 زيد جاء وكذلك رسولو أو زيد خبر جاء التقدير يكون أن توىم يرفع وىو لزيد
 زيد جاء نحو المؤكد يطابق ضمير إلى العين أو النفس إضافة من بد وال عينو
 مجموعا أو مثنى بيما لممؤكد كان إن ثم عينيا أو نفسيا ندوى عينو أو نفسو

 واليندان أعينيما أو أنفسيما الزيدان جاء فتقول أفعل مثال عمى جمعتيما
 .أعينين أو أنفسين واليندات أعينيم أو أنفسيم والزيدون أعينيما أو أنفسيما

 موصال بالضمير جميعا كمتا ... وكال الشمول في اذكر وكال
 الشمول إرادة عدم توىم يرفع ما وىو المعنوي التوكيد من: الثاني الضرب ىو ىذا

 يصح أجزاء ذا كان ما وجميع بكل وجميع فيؤكد وكمتا وكال كل لذلك والمستعمل
 جميعيا أو كميا والقبيمة جميعو أو كمو الركب جاء نحو موقعو بعضيا وقوع

 ويؤكد كمو زيد جاء تقول وال جميعين أو كمين واليندات جميعيم أو كميم والرجال
 جاءت نحو المؤنث المثنى وبكمتا كالىما الزيدان جاء نحو المذكر المثنى بكال

 .مثل كما المؤكد يطابق ضمير إلى كميا إضافتيا من بد وال كمتاىما اليندان
 النافمو مثل التوكيد في عم من ... فاعمو ككل أيضا واستعمموا

 نحو المؤكد ضمير إلى مضافا عامة ككل ولالشم عمى لمداللة العرب استعمل أي
 سيبويو عدىا وقد التوكيد ألفاظ في النحويين من عدىا من وقل عامتيم القوم جاء



نما  أكثر ألن الزيادة أي لنافمة يشبيا التوكيد ألفاظ من عدىا ألن النافمة مثل قال وا 
 عاجم ثم أجمعين جمعاء ... بأجمعا أكدوا كل وبعد .يذكرىا لم النحويين

 كمو بعد أجمع ب فيؤتى الشمول قصد لتقوية بعدىا وما بأجمع كل بعد يجاء أي
 جمعاء كميا القبيمة جاءت نحو كميا بعد وبجمعاء أجمع كمو الركب جاء نحو

 جاءت نحو كمين بعد وبجمع أجمعون كميم الرجال جاء نحو كميم بعد وبأجمعين
 .جمع كمين اليندات
 جمع ثم أجمعون اءجمع ... أجمع يجيء قد كل ودون
 الجيش جاء نحو بكمو مسبوقة غير التوكيد في أجمع العرب استعمال ورد قد أي

 واستعمال جمعاء القبيمة جاءت نحو بكميا مسبوقة غير جمعاء واستعمال أجمع
 غير جمع واستعمال أجمعون القوم جاء نحو كميم ب مسبوقة غير أجمعين
 قولو ومنو قميل ذلك أن المصنف وزعم جمع النساء جاء نحو بكمين مسبوقة
 أكتعا حوال الذلفاء تحممني ... مرضعا صبيا كنت ليتني يا - 82ٕ

ن أبكي الدىر ظممت إذا ... أربعا قبمتني بكيت إذا  ... قبل منكور كيد يفد أجمعا وا 
 شمل المنع البصرة نحاة وعن

 وشير وليمة كيوم محدودة كانت سواء النكرة توكيد يجوز ال أنو البصريين مذىب
 جواز المصنف واختاره الكوفيين ومذىب وحين وزمن كوقت محدودة غير أو وحول
 بذلك الفائدة لحصول المحدودة النكرة توكيد
 قولو ومنو كمو شيرا صمت نحو

 أكتعا حوال الذلفاء تحممني
 :وقولو
 فعالء وزن عن ... وكال مثنى في بكمتا أجمعا وأغن يوما البكرة صرت قد - 2ٕٓ
 أفعال نووز
 ال أنو البصريين ومذىب وكمتا وبكال العين أو بالنفس يؤكد المثنى أن تقدم قد

 استغناء جمعاوان القبيمتان جاء وال أجمعان الجيشان جاء تقول فال ذلك بغير يؤكد
 .الكوفيون ذلك وأجاز عنيما وكمتا بكال



ن  وأكدوا الرفع ذا المنفصل عينت فبعد والعين بالنفس ... المتصل الضمير تؤكد وا 
 يمتزما لن والقيد سواىما ... بما
 بضمير تأكيده بعد إال العين أو بالنفس المتصل المرفوع الضمير توكيد يجوز ال

 بغير أكدتو فإذا أنفسكم قوموا تقل وال أعينكم أو أنفسكم أنتم قوموا فتقول منفصل
 المؤكد كان إذا كذاو  كمكم أنتم قوموا أو كمكم قوموا تقول ذلك يمزم لم والعين النفس
 عينك أو نفسك بك مررت فتقول جر أو نصب ضمير كان بأن رفع ضمير غير

 .كمكم ورأيتكم عينك أو نفسك ورأيتك كمكم بكم ومررت
 الثاني القسم ىو أدرجي ىذا أدرجى كقولك مكررا ... يجئ لفظي التوكيد من وما
 نحو بو اعتناء بعينو ولاأل  المفظ تكرار وىو المفظي التوكيد وىو التوكيد قسمى من

 :وقولو أدرجى أدرجى
 أحبس أحبس الالحقون أتاك أتاك ... ببغمتي النجاة أين إلى فأين - 2ٕٔ
 مع إال ... متصل ضمير لفظ تعد وال { .َدّكا   َدّكا   اأَلْرُض  ُدكاتِ  ِإَذا َكالا : }تعالى وقولو
 وصل بو الذي المفظ
 اتصال بشرط إال ذلك يجز لم لمتوكيد المتصل الضمير لفظ تكرير أريد إذا أي

 .بكك مررت تقول وال فيو فيو ورغبت بك بك مررت نحو بالمؤكد اتصل بما المؤكد
 وكبمى كنعم جواب بو ... تحصال ما غير الحروف كذا
 المؤكد الحرف يعاد مع أن يجب لمجواب ليس الذي الحرف توكيد أريد إذا كذلك أي
 زيدا إن إن يجوز وال زيد الدار وفي قائم زيدا نإ زيدا إن نحو بالمؤكد يتصل ما

 كان فإن زايد الدار في في وال قائم زيدا إن إن يجوز وال زيد الدار في في وال قائم
ي وأجل وجير وبمى كنعم جوابا الحرف  زيد أقام لك فيقال وحده إعادتو جاز وال وا 
 .بمى بمى فتقول زيد يقم وألم ال ال أو نعم نعم فتقول

 يؤكد أن يجوز اتصل أي ضمير كل بو أكد ... انفصل قد الذي الرفع ومضمر
 منصوبا أو أنت قمت نحو كان مرفوعا متصل ضمير كل المنفصل الرفع بضمير

 .أعمم واهلل ىو بو مررت نحو مجرورا أو أنا أكرمتني نحو
 


