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 التوكید : ثانیا
ویقال فیھ أیضا التأكید ھو تابع یذكر في الكالم لدفع توھم قد یحملھ الكالم :  التوكید-1

 أو ھو تابع یذكر تقریرا لمتبوعھ، وتأكیدا لھ، أو دفعا الحتمال غیر الحقیقة إلى السامع،
 ).حضر المدعوون كلُّھم(و ) أصدَر األمَر القائُد نفُسُھ(مثل 

 .ولم یعّرف كثیر من النحاة التوكید ألن ألفاظھ محصورة ال یحتاج معھا إلى تعریف
 إما بإعادة اللفظ، أو باستعمال  تقویة الكالم السابق علیھ وتثبیتھ: ھدف التوكید-2

 .كلمات خاصة تثبت المعنى وتدفع الشبھة
  التوكید یتبع المؤكد في إعرابھ رفعا أو نصبا أو جرا: إعراب التوكید-3
 : للتوكید نوعان لفظي ومعنوي، وفیما یأتي بیان كل منھما: أنواع التوكید-4
أو تكراره لتقویتھ، ویتعلق بھ أمور التوكید اللفظي ھو إعادة اللفظ :  التوكید اللفظي-1

 : منھا
، وإما ببعض التغییر فیھ مثل )َظَھَر َظَھَر الحقُّ( إعادة اللفظ إما أن تكون بعینھ مثل -1
قمن توكید ) أنَت بالخیِر حقیٌق َقِمن(، وإما بمرادفھ مثل )فَمھِِّل الكافرین أمِھْلُھم ُرَوْیدا(

 .لحقیق وھو مرادف لھ في المعنى
 ومثل ) فنكاُحھا باطٌل باطٌل(لمكرر في التوكید اللفظي قد یكون اسما مثل  ا-2
 )كساٍع إلى الَھْیجا بغیِر سالِح   أخاك أخاك إن َمْن ال أخا لھ(

 .أخاك األول مفعول لفعل محذوف تقدیره الزم، أخاك الثاني تأكید لألول
 :وقد یكون ضمیرا منفصال مثل

 )ى الشرِّ َدعَّاٌء وللشرِّ جاِلُبإل   فإیاك إیاك الِمراَء فإنھ(
 فإن كان ضمیرا متصال فإنھ یؤكد بضمیر رفع منفصل أیا كان موقعھ اإلعرابي مثل 

أنت تأكید للضمیر ) أكرمُتَك أنَت(أنت تأكید للضمیر المرفوع التاء، و ) قمَت أنَت(
ى ویر. أنت تأكید للضمیر المجرور الكاف) مررُت بَك أنَت(المنصوب الكاف، و 

الكوفیون أنھ یجوز التوكید بالضمیر المنفصل المنصوب في تأكید ضمیر النصب 
ویعربون إیاك تأكیدا للكاف، أما البصریون فیعربونھا في ) أكرمُتك إیاَك( المتصل مثل 

 .ھذه الحالة بدال ال توكیدا
والضمیر المتصل المجرور یؤكد بضمیر متصل مثلھ ولكن یوصل بما وصل بھ 

 .منك الثاني تأكید لألول) عجبُت منَك منَك(المؤكد مثل 
 :ومثل) جاء جاء القاضي(وقد یكون المكرر فعال مثل 

 )أتاِك أتاِك الالحقوَن احبِس احبِس   فأین إلى أین النجاُة ِبَبْغَلتي(
أتاك األول فاعلھ الالحقون، وأتاك الثاني تأكید لھ، احبس األول فعل أمر فاعلھ ضمیر 

 .، واحبس الثاني توكید لألول وال فاعل لھمستتر تقدیره أنت
 :ومثل) نعم نعم سوف أجيء(وقد یكون حرفا للجواب مثل 

 )أخذْت عليَّ َمواِثقا وُعھودا   ال ال أبوُح بُحبِّ َبْثَنَة إنھا(
فإن كان الحرف لغیر الجواب مثل إّن فإنھ یجب أن یفصل بین الحرفین المؤكِّد 

أَیِعُدُكْم أنكم إذا (ید ما اتصل بالمؤكَّد إن كان ضمیرا مثل والمؤكَّد، وأن یعاد مع التوك
أّن في أّنكم مخرجون تأكید ألّن األولى في ) ِمتُّْم وكنتم ترابا وعظاما أنكم ُمخَرجون

 .، وال یقال فیھ أنكم أنكم مخرجون دون فصل بینھما.أنكم إذا متم
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إن محمدا إن (ضمیره مثل فإن كان مع الحرف اسم ظاھر فإنھ یعاد االسم الظاھر أو 
وھو األولى لعدم التكرار، ولعدم إیھام أن ) إن محمدا إنھ فاضٌل(أو ) محمدا فاضٌل

 :فإذا جاء الحرفان متصلین فذلك شاذ مثل. الثاني غیر األول
 )َیَرَیْن َمن أجاره قد ُأضیما   إّن إّن الكریم یحُلم ما لم (

 :ومن ھذا الشاذ أیضا قولھ
 )وال ِلِلما بِھْم أبدا دواُء    یكفي لما بيفال واِهللا ال(

، والغالب عند النحاة الفصل )قرأُت الدرَس قرأُت الدرَس(وقد یكون المكرر جملة مثل 
كال سیعلمون، ُثمَّ كال : (بین الجملتین بحرف العطف ثم، وقد تأتي الفاء قلیال مثل

واِهللا َألْغُزَونَّ (ما ورد دون فصل وم). أوَلى َلَك فأوَلى، ثمَّ أوَلى لك فأولى(و ) سیعلمون
 .ثالث مرات) قریشا

ضربُت زیدا ضربُت (وإذا أوھم العطف التعدد في المعنى أو الجمل فیجب تركھ مثل 
فإنھ لو قیل ضربت زیدا ثم ضربت زیدا ألوھم أن الضرب تكرر مرتین تراخت ) زیدا

 .إحداھما عن األخرى، مع أن الغرض أنھ وقع مرة واحدة مؤكدة
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 التكرار یقع إلى ثالث فقط التفاق األدباء على انتفاء أكثر منھا في :األولى: ملحوظات
 .كالم العرب

 التوكید اللفظي الذي یكون بإعادة الجملة ال یؤثر في إعراب ما بعده، وال یتأثر :الثانیة
) ھُدنجح المجتھُد نجح المجت(بما قبلھ، أي ال یكون عامال وال معموال، فإذا قلنا مثال 

فإننا نعربھا مفصلة كما ھي نجح فعل ماض، المجتھد فاعل، نجح الثانیة فعل ماض، 
 .المجتھد فاعل والجملة الثانیة المحل لھا من اإلعراب توكید لفظي للجملة األولى

 األكثر في التوكید اللفظي أن یكون في الجمل وكثیرا ما یقترن بعاطف وھو ثم، :الثالثة
فاء، والعطف إنما ھو عطف صورة، ألن بین الجانبین تمام وقد یقترن أحیانا بال

االتصال فال تعطف الثانیة على األولى حقیقة، إذ لو كان الحرف عاطفا حقیقة لكان ما 
 .بعده معطوفا على ما قبلھ ال تأكیدا لھ

النفس والعین، وكال وكلتا، :  التوكید المعنوي لھ سبعة ألفاظ ھي: التوكید المعنوي-2
 :یع، وعامة، وھي مجموعات لكل مجموعة تفصیلھا وأحكامھا كما یأتيوكل وجم

 نفس وعین ویؤكد بھما لرفع المجاز عن الذات، أو لرفع توھم غیر الحقیقة، وذلك -1
حضر األمیر فإنھ یحتمل أن یكون ھو قد جاء، وأن یكون قد جاء خبره، : ألنھ إذا قیل

) عیُنھ(أو ) حضر األمیُر نفُسھ(لتوھم یقال أو رسولھ، أو كتاب منھ، فإذا أرید دفع ھذا ا
 .فال یقدر مضاف ویكون الكالم على حقیقتھ وأن الذي حضر ھو األمیر ال غیره

جاء المعلُم نفُسُھ، جاءِت المعلمُة (ویجب اتصال نفس وعین بضمیر مطابق للمؤكد مثل 
 ).نفُسھا

أما إذا كان مثنى أو وإذا كان المؤكد مفردا فإن نفس وعین تطابقانھ في اإلفراد، 
مجموعا فإن األصح أن نفس وعین تجمعان على وزن أفعل أي أنفس وأعین فیقال 

، وال یثنیان لالستغناء بكال وكلتا في )رأیُت األوالَد أنفَسھم(و ) رأیُت الولدیِن أنفَسھما(
 .توكید المثنى عن تثنیتھما، وھناك قول بإبقائھما بلفظ اإلفراد مع المثنى

 من لفظ نفس وعین منفردا، فإذا جاءا معا فإن لفظ نفس یجب أن یسبق لفظ ویأتي كل
 .وال یجوز تقدیم عینھ) حضر محمٌد نفُسُھ عیُنُھ(عین فیقال مثال 

جاء (ویتبع كل من نفس وعین المؤكد بھما في إعرابھ رفعا، ونصبا، وجرا مثل 
 )المشروَع للمھندِس نفِسھقدمُت ) (حدثُت المھندَس نفَسُھ في األمِر) (المھندُس نفُسھ

 كال وكلتا ویؤكد بھما لرفع توھم عدم إرادة الشمول، فإذا قیل جاء الرجالن فإنھ -2
فإن ذلك یفید أن االثنین ) جاء الرجالن كالھما(یحتمل أن یكون قد جاء أحدھما فإذا قیل 

 .االثنتانیفید أنھ لم تأت إحداھما بل جاءت ) جاءت المرأتان كلتاھما(قد جاءا، وكذلك 
 :وللتأكید بكال وكلتا شروط أربعة ھي ما یأتي

 . أن یكون المؤكد بھما داال على اثنین-1
 أن یصح حلول الواحد محلھما فال یجوز على المذھب الصحیح أن یقال اختصم -2

الرجالن كالھما؛ ألن الفعل اختصم ال یقع إال من اثنین فال یتوھم أن یكون المراد 
 . فال حاجة للتأكید في مثل ھذا الفعلاختصم أحد الرجلین

مات علي :  أن یكون ما أسند إلیھما غیر مختلف في المعنى فال یصح أن یقال-3
 .وعاش خالد كالھما؛ ألنھما لیسا مجتمعین في شيء واحد

 . أن یتصل بھما ضمیر یعود على المؤكد بھما-4
 د رفعا أو نصبا أو جراوتعرب كال وكلتا إعراب المثنى ویكون كل منھما تابعا للمؤكَّ
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نجح المجدان كالھما، رأیُت المتفوقین كلیھما، نظرت إلى ( إذا جاء بعد المؤكد مثل 
، أما إذا جاء أي منھما قبل المؤكد فإنھما یعربان إعراب االسم )الرسالتین كلتیھما

، جاء كال الرجلین، رأیت كال الرجلین(المقصور أي تقدر علیھما الحركات للتعذر مثل 
 )مررت بكال الرجلین

 كل وجمیع ویؤكد بھما لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، أو لرفع احتمال -3
تقدیر لفظ بعض مضاف إلى متبوعھما، فإذا قیل جاء القوم فإنھ یحتمل أن یكون المراد 

جاء القوُم (أو ) جاء القوُم كلُّھم(أن الجمیع جاءوا، أو أن بعضھم قد جاء، فإذا قیل 
 .فإنھ یرتفع ذلك االحتمال وتفید الجملة المؤكدة أن المجيء حصل من الجمیع) جمیُعھم

 :وللتأكید بكل وجمیع ثالثة شروط ھي
  أن یكون المؤكد بھما غیر مثنى، أي مفردا أو جمعا-1
فسجد المالئكُة (مثال المتجزىء بذاتھ .  أن یكون المؤكد بھما متجزئا بذاتھ أو بعاملھ-2

ومثال المتجزىء بعاملھ ). جاء الرجاُل كلُّھم(ألن المالئكة أفراد، ومثل ) عونكلُّھم أجم
فإذا لم یكن . فإن العبد یتجزأ من حیث شراؤه ال من حیث ذاتھ) اشتریُت العبَد كلَُّھ(

االسم متجزئا ال بذاتھ وال بعاملھ فال یجوز تأكیده بكل أو جمیع فال یقال حضر الرجل 
 .كلھ أو جمیعھ

ولقد أریناه آیاِتنا كلَّھا فكذََّب (تصل بھما ضمیر یعود على المؤكد ویطابقھ مثل  أن ی-3
 )وَأَبى

 ویكون لفظ كل ولفظ جمیع حین یؤكد بأي منھما تابعا للمؤكد في إعرابھ رفعا ونصبا 
 .وجرا

 عامة وھي لفظة یؤكد بھا للداللة على الشمول مثل كل وجمیع وقد استعملھا العرب -4
وكثیر من النحویین لم یعدھا من ألفاظ ) جاء القوُم عامتُّھم(لشمول مثل في إفادة ا

التوكید، وممن عدھا من ألفاظ التوكید سیبویھ فھي للتوكید عنده وتفید التعمیم، وتعرب 
 .توكیدا وعند غیره ومنھم أبو العباس المبرد بمعنى أكثرھم، وتعرب بدل بعض من كل

والشروط األخرى كحكم كل وجمیع، وكذلك في وحكمھا في إضافتھا لضمیر المؤكد 
 تبعیتھا للمؤكد في إعرابھ، ولكنھا تنفرد بأن لفظھا بالتاء مع المذكر ومع المؤنث مثل 

 ).وقف الرجاُل عامتُّھم) (اشتریُت العبَد عاَمتَُّھ(
جاء الركُب ( یؤتى بعد كل بلفظ أجمع للمفرد المذكر وذلك لقصد تقویة الشمول مثل -5

جاءِت (، وبلفظ جمعاء للمفردة المؤنثة مثل )اشتریُت العبَد كلَُّھ أجمَع(ومثل ) أجمُعكلُّھ 
، وبلفظ أجمعین لجمع المذكر )اشتریُت اَألَمَة كلَّھا جمعاَء(ومثل ) القبیلُة كلُّھا جمعاُء

جاءِت النساُء كلُّھن (، وبلفظ ُجَمع لجمع المؤنث مثل )جاء الرجاُل كلُّھم أجمعون(مثل 
 )ُعُجَم

ویغلب في ھذه األلفاظ أن تأتي بعد لفظ كل، وال تضاف إلى ضمیر المؤكد، وقد ورد 
وإن جھنَم (ومثل ) ُألْغِوَینَُّھْم أجمعین(مجیئھا دون كل ودون ضمیر المؤكد مثل 

 )َلَمْوِعُدھم أجمعین
 .وال تثنى ھذه األلفاظ على الصحیح كما ھو مذھب البصریین ألن ذلك لم یسمع

ولو شاء ربَُّك آلَمَن َمْن (تأتي كلمة جمیعا منصوبة فتكون حاال ال توكیدا مثل  :ملحوظة
 )في األرِض كلُّھم جمیعا

 : بین النعت والتوكید فرقان: الفرق بین النعت والتوكید-5
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سبِِّح اسَم ربَِّك األعلى، الذي ( النعوت إذا تكررت یجوز فیھا العطف وتركھ مثل -1
جاء (أما التوكید فإذا اجتمعت ألفاظھ فال تتعاطف مثل ). دََّر َفَھَدىخلق َفَسوَّى، والذي َق

ال یصح أن یقال نفسھ وعینھ؛ ألنھما بمعنى واحد، والشيء ال ) الرجُل نفُسُھ عیُنُھ
 .یعطف على نفسھ بخالف النعوت فھي متخالفة

 المعرفة وال  النعت یجوز أن یتبع المعرفة وأن یتبع النكرة، أما التوكید فال یتبع إال-2
یجوز أن یتبع النكرة فال یقال جاء رجل نفسھ؛ ألن التوكید معرفة بإضافتھ للضمیر فال 

 .یتبع النكرة
 ھو مذھب البصریین سواء أكانت النكرة محدودة - وھو عدم جواز توكید النكرة -وھذا 

 .مثل یوم، ولیلة، وشھر، وحول، أو غیر محدودة مثل وقت، وزمن، وحین
ألن ذلك ) صمُت شھرا كلَُّھ(فیین أنھ یجوز توكید النكرة المحدودة مثل ومذھب الكو

 یحقق فائدة حیث یرفع احتمال صیام بعض الشھر، واستدلوا لذلك بقول شاعر 
 )تحمُلني الذَّْلفاُء َحْوال َأْكَتعا   یا لیتني كنُت صبیا ُمرَضعا(

رة أرنبتھ، وأكتع بمعنى الذلفاء اسم امرأة، وھو من الذلف بمعنى صغر األنف واستدا
 أجمع توكید للفظ حول وھو نكرة، وبقول شاعر آخر 

 )یا لیت ِعَدَة َحْوٍل كلِِّھ َرَجُب   لكنھ شاَقُھ أن قیل ذا َرَجُب(
بروایة كلھ بالجر توكیدا للفظ حول وھو نكرة، والمانعون یرون روایة ھذا البیت برفع 

 .محل رفع خبر لیتكلھ على أنھا مبتدأ ورجب خبره والجملة في 
یؤكد الضمیر بألفاظ التوكید المعنوي وھي نفس وعین وكل وذلك :  توكید الضمیر-6

 :بحسب ما یلي
 ضمیر الرفع المنفصل یؤكد بألفاظ التوكید دون حاجة إلى تكرار الضمیر أو -1

أنَت نفُسك كنَت أحَد ) (أنا نفسي ذھبُت َمَع أخي(اشتراط آخر؛ الستقاللھ بنفسھ مثل 
 ).ھم أنفُسھم شاركوا في الرحلِة)(لمستفیدین من ھذه الفكرِةا

 ضمیر الرفع المتصل سواء أكان مستترا أم بارزا ال یؤكد بالنفس أو بالعین إال بعد -2
اذھبوا أنتم أنفُسكم ) (ٌقْم أنَت نفُسَك بدراسِة الموضوِع(تأكیده بالضمیر المنفصل مثل 

س كما إذا قیل ھند ذھبت نفسھا، ولیلى خرجت ، وذلك لتجنب وقوع اللب)إلى المكتبِة
عینھا فإن ذلك یحتمل أن تكون نفس ھند قد ذھبت، وأن عین لیلى قد خرجت، وأال 
یكون ذلك من قبیل التأكید، ومنعا لھذا اللبس یشترط اإلتیان بالضمیر المنفصل قبل 

ضا فإن الضمیر ، وأی)َلیَلى خرجْت ھي عیُنھا(و ) ھنٌد ذھبْت ھي نفُسھا(التوكید مثل 
المرفوع المتصل بمنزلة الجزء فكرھوا أن یؤكدوه أوال بمستقل من غیر جنسھ، فأكدوه 

 .أوال بمستقل من جنسھ وھو الضمیر المنفصل تمھیدا لتوكیده بمستقل من غیر جنسھ
وھذا االشتراط إنما یكون فقط إذا كان التوكید بالنفس والعین، فإذا كان التوكید بكل فال 

 ).قوموا أنتم كلُّكم(ویجوز أن یقال دون اشتراط ) قوموا كلُّكم(یھ ذلك مثل یشترط ف
 ضمیر النصب أو الجر المتصل یؤكد بنفس أو بعین أو بكل دون حاجة إلى اشتراط -3

مررُت (و ) رأیُتكم كلَُّكم(و ) رأیُتَك نفَسَك أو عیَنَك(توكیده بضمیر منفصل أوال مثل 
 ). بكم كلِّكممررُت(و ) بك نفِسك أو عیِنك
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 تطبیق
)1( 

في الجمل اآلتیة توكید لفظي أو معنوي استخرج كال منھا وبین المؤكد وموقع التوكید 
 :من اإلعراب

 )قل فللھ الحجة البالغة فلو شاء لھداكم أجمعین (-1
 یكونان لألحزان أورى من الزند   أرى أخویك الباقیین كلیھما-2
 )ا مما تنبت األرضسبحان الذي خلق األزواج كلھ (-3
 وإن سر بعضھم أحیانا    فتولوا بغصة كلھم منھ-4
  ال تغامر بمالك كلھ تسلم من الخطر-5
 ربح البیع أبا یحیى ربح البیع:  قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم لصھیب-6
 )اذھبوا بقمیصي ھذا فألقوه على وجھ أبي یأت بصیرا وأتوني بأھلكم أجمعین (-7
 م شقوا الطریق العمال أنفسھ-8
وكان متكئا فجلس قال أال وشھادة الزور، أال (.. من حدیث شریف عن الكبائر -9

 )وشھادة الزور، أال وشھادة الزور
  الوزیر عینھ سلم الجائزة للمتفوق-10

)2( 
في الجمل اآلتیة وردت كلمات نفس وعین وكل وجمیع مؤكدة أحیانا وغیر مؤكدة 

 :ن إعراب غیر المؤكد منھاأحیانا أخرى بین كال منھا وبی
 )فرددناه إلى أمھ كي تقر عینھا وال تحزن ولتعلم أن وعد اهللا حق (-1
 )ساء مثال القوم الذین كذبوا بآیاتنا وأنفسھم كانوا یظلمون (-2
  ال تصل الحقوق إلى أصحابھا إذا كانوا ھم أنفسھم ال یسعون للحصول علیھا-3
 ) آتي الرحمن عبداإن كل من في السموات واألرض إال (-4
 )وتلك حدود اهللا ومن یتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسھ (-5
 )كذبوا بآیاتنا كلھا فأخذناھم أخذ عزیز مقتدر (-6
 )وإن كل لما جمیع لدینا محضرون (-7
  احرص على االستفادة من العلماء جمیعھم-8
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  أم موسى عینھا كانت قلقة على موسى وتخشى علیھ من فرعون وأعوانھ-9
  الظالم نفسھ سینال جزاءه الذي یستحقھ-10
 فتھون غیر شماتة الحساد   كل المصائب قد تمر على الفتى-11
  جمیع الناس في حاجة إلى عفو ربھم ومغفرتھ-12

)3( 
 :أكمل الفراغ في الجمل اآلتیة بتوكید مناسب

 شاركوا في االحتفال..…… الریاضیون-1
 یریة وقدما المال لھاإلى المبرة الخ..…… ذھب المتبرعان-2
 قد خلقنا من أصل واحد..…… ال تستكبر على غیرك فإننا-3
 في الموضوع وال تعتمد على غیره..…… اسأل الخبیر-4
 قد سمعتم الدرس..…… إنكم-5
 بالعمل إذا كنت قادرا وال توكل بھ غیرك..…… قم-6
 وأثق في إخالصك..…… إني أعتز بصداقتك-7
 عدة أوالدھما في أثناء دراستھمبمسا..…… قامت المرأتان-8
 یقومون بتعھد مزروعاتھم واإلشراف علیھا..…… المزارعون-9

 حضروا إلى المدرسة ولم یتغیب أحد..…… الطالب-10
)4( 

 ھات ثالث جمل من إنشائك في كل منھا توكید لفظي مرة السم، ومرة لحرف، ومرة -أ
 .لجملة

 :لتوكید اآلتیة ھات من إنشائك جمال تستخدم فیھا ألفاظ ا-ب
  كلتا– كال – جمیع – كل – عین –نفس 

)5( 
 :أعرب ما یأتي

ھأنتم أوالء تحبونھم وال یحبونكم وتؤمنون بالكتاب كلھ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا  (-1
 ).خلوا عضوا علیكم األنامل من الغیظ

 )فوربك لنسألنھم أجمعین عما كانوا یعملون (-2


