
 التوكید بالحروف الزائدة ومواقعھ في القرآن الكریم
 

271 
 

 التوكید بالحروف الزائدة ومواقعھ في القرآن الكریم
  راحیلة خالد*
 محمد شھزاد**

 ***ھاجرة بتول
Abstract 

Islam lays great stress upon its followers to adopt the right way that is sirat-
e-mustaqeem (الصراط المستقیم) It advises them to avoid sins & evil practices.  
For this purpose it has adopted different narrative styles in Holy Quran. 
Tau’keed (Stress or affirmation) is a common feature of Holy Quran’s 
narration in its Holy Verses.  In’na and un’na ( أّن أّن) are the common words 
used for this purpose. However, there are some other words or Haroof used 
in Holy Book which play an important role to add its effectiveness rhetorically 
and grammatically. In the following paper, I have discussed these words of 
Tau’keed (stress) as  they not only create a sense of emphasize in the Holy 
Quran but also add to its effectiveness that enlightens the hearts of its 
followers and their faith in Allah almighty and His teachings becomes 
stronger.  

قد درس أّن التوكید علماءالبالغة،ولكني وجدت كماعالجھعلماءالنحوالتوكید، عالجقد       
 أسالیب التوكید(من المجالین النحوي والبالغي،فجاءھذاالبحث موزعًاومفرقًافي أماكن متباعدة

سلوب مواقعھامن األ عناشفًاوكواحد، مجمعًالھذه األسالیب في صعید)في القرآن الكریم
علي اإلطالق،وسوف  حیث جاءاستعمالھاضمن أرقي األسالیب لھذه األسالیب القرآني،وموثقًا

 البحث إن شاء الّلٰھ تعالٰي۔یتضح ذلك من خالل ھذا
التي قال  دواعیھ وأسبابھ ومراتبھ ومن ھناكانت للتوكیدالیؤتي بھ إال لحاجة،والتوكید    

الذھن    كان المخاطب خالي فإنن ذكرماالفائدة لھ،عزللتحر إّنمایؤتي بھ لحاجة(:بعضھم فیھا
وإن كان منكرًاوجب بمؤكد، الكالم بدون تأكید،وإْن كان مترددًافیھ حسن تقویتھ ألقي إلیھ

 -)تأكیده
 )١(  -وكَد العقد والعھد أوثقھ،كأكده: التوكید ھو وكد

 )٢(   -أوكدتھ وأكدتھ وآكدتھ إیكادًابالواوأفصح أي شددتھ:یقال:ووكدالّرحل شّده،     
والوكد، بالفتح المراد، والھمُّ والقصد، یقال وكد فالٌن أمرًا إذامارسھ وقصده، قال     

 :الطرماح
 ونّبئت أّن القین زّني عجوزه    
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 )٣(   - فیرة أّم الّسوِء أن لم یكد وكديق
عن الحدیث  وإزالة اللبس في النفسبھ تثبیت المعنٰي  یراد أمافي اصطالح النحوھولفظ    

 .أوالمحدث عنھ
 وفي األعدادإلحاطة األجزاء .كید دخل  في الكالم إلخراج الشكالتو العباسقال أبو    

تكریرصریح،وغیرصریح، فالصریح :علي وجھین دخل في الكالم التوكید:وقال الصاغاني
  )٤(   - رایت زیدًازیدا۔غیرصریح نحو قولك فعل زیٌد نفسھ وعینھنحوقولك،

جاء علي ''نفس السامع نحو  فيبھ تثبیت أمِرالمكرر ؛تكریریراد)أو التأكید(التوكید
 )٥(  '' ونحو جاء علي علي'' نفسھ، 

 المعنوي ـ٢ـ اللفظي    ١: ولھ نوعان
 ًافي كل حاالتھ توكیدویعرب بلفظھ،أوبما في معناه، وھوتكرارالمؤكد :التوكید اللفظي     

: فنقول شیئ بعده تأثیرفي یكون لھ دون أن في اإلعراب للمؤكد بعًالفظیًاتا
 )٦( '' ھاداإلجتھادطریق النجاحاإلجت''

یكون  قد)المتبوع(ھوتكراراللفظ السابق بنّصھ،أوبلفظ آخرمرادف لھ والمؤكد :وقیل     
األجرام  تتحرك تتحرك''وقدیكون فعًالنحو''األرض الشمس الشمس أّم'':إسمًانحو

علیة ف جملة وقدیكون''اعي إلي الھدينعم نعم أیھاالد''وقد یكون حرفًا،نحو''ویةالسما
  .)تواتیك عواقبھ ۔الخیرمحمودالمغّبة) (تواتیك عواقبھ الخیرمحمودالمغّبة۔(نحوإسمیة،:أو

 '' حذارحذار من بطشي وغد ري''.فیھاوقد یكون اسم فعل؛نحوھي الدنیاتقول بملء     
وفي جمیع ''الذھب التبرمختبیئ  في صحاریناھذا''لمرادفاللفظي با ومثال التوكید    

أكثرمن ثالث مرات كقول )ھوالمؤكد(للفظي وحاالتھ الیصح تكراراللفظ السابقا صورالتوكید
 .الشاعر

          :                                 آخر األذي منھ تحملت أالحّبذا،حّبذا،حّبذاصدیق
 )٧( یااسلمي، ثم اسلمي، ثّمت اسلمي ثالث تحیات، وإن لم تكّلمي أال

علي شرط أن أوعامةأوكالأوكلتا، أوجمیع أوالعین النفس''كون بذكرفی :المعنوي أّماالتوكید    
والرجالن :الرجل عینھ جآء''المؤكدات إلي ضمیریناسب المؤكد،نحو تضاف ھذه
جاء الرجالن كالھماوالمرأتان .أحسنت إلي فقراء القریة عاّمتھم كّلھم القوم أنفسھما،رایت

 '' كلتاھما
 رفع إحتمال أن یكون  في الكالم مجاٌزأوسھٌوأونسیان۔ وفائدة التوكید بالنفس والعین     
ھوعلي سبیل التجّوز فربمایتوھم السامع أن إسنادالمجیئ إلیھ، ''جاء األمیر''فإن قلت(    

مع حینئذ أّن االسین،رفعًالھذااإلحتمال،فیعتقدالعبذكره النفس أو أوالنسیان أوالسھو،فتؤكده
 ).والشیئ من األشیأالمتعلقة بھ الجائي ھو الجیشھ وال خدمھ والحاشیتھ

'' جاء القوم''فاذا قلت .وفائدةالتوكید بكل وجمیع وعامة الداللة علي اإلحاطة والشمول    
م جاء القو''فربما یتوھم السامع أّن بعضھم قدجآء والبعض اآلخرقدتخلف عن المجیئ۔فتقول 

اشتریت الفرس (فاذاقلتالیتجّزأ ألّنھ''جاء علي كّلھ''الیقال  لكالتّوھم لذدفعًالھذا''كّلھم
 ۔)ألّنھ یتجزأ من حیث المبیعصّح،)كّلھ
'' جاء الرجالن'':فاذا قلت(ال ثنین المؤكدین معًابكال وكلتا إثبات الحكم ل وفائدةالتوكید    

 وأنكرالسامع أن الحكم ثابتٌ لالثنین معًاأوتّوھم ذلك، فتقول۔
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لذلك یتمنع  فعًالتوھمھ أن الجائي أحدھماالكالھما۔،أوددفعًاإلنكاره''اء الرجالن كالھماج''    
كالھمابل یجب أن تحذف كلمة  سلیم وخالد إختصم الرجالن كالھما،وتعاھد'':أن یقال

 )٨( - الیقع إّالمن إثنین فأكثرفالحاجة إلي توكید ذلكِلأّن فعل المخاصمة والمجاھدة'' كالھما''
توكید نسبة :وھونوعانئ من تخصیص أوشموٍل،إحتماٍل خاطیھولدفع كّل  :التوكیدالمعنوي    

 وتوكید شموٍل۔ 
كد مطابقین لھ  یضافان إلي ضمیرالمؤ''عین''و''نفس'':لھ لفظتان توكیدالنسبة :توكیدنسبة    

أثبت نسبة الذھاب إلي الفتاةونفاه عن  فھذاالتأكید ۔''نفُسھا ذھبت الفتاةفي الجنس والعدد،
 غیرھا۔ 

 '' فكال'')عاّمة(و)جمیع(و)أجمع(و)كّل(و)كلتا(و)كال:(ألفاظھ: توكید الشمول
 رالمؤكد مطابقین لھ  في جنسھ وعددهللمؤنث تؤكد أّن المّثني متصلین بضمی'وكلتا''للمذكر

لكن إذا ''جاء الولدان كالھماورایت البنتین كلتیھماومررت بالولدین كلیھما'':وتعربان كالمّثني
جاء كال الولدین ورایت كلتا البنتین (راب علي األلفأضیفتاإلي المؤكد فتقّد رعالمات اإلع

 )٩( -)جاء التالمیذ كّلھم( :المتجّزیئؤكدأّماباقي ألفاظ توكید الشمول فت)مررت بكال الولدینو
 وأشھرألفاظھ

مؤكد اّلذي ینبغي أن یكون األلفاظ یجب أن یسبقھاال وھذهن ،كال،كلتا،جمیع،عامة،عینفس،    
 :فنقولأن تضاف إلي ضمیریعودإلي المؤكد،واإلعراب،معرفة،وأن تطابقھ  في 

ال األّول توكید في المث) نفس(كلمة ۔مررت بزید نفسھنفسھ، ًارایت زید نفسھ۔ جاء زید    
 في الثالث توكید مجروربالكسرة۔ و الثاني توكید منصوب، بالفتحة، فيمرفوع بالضمة،و

  .بنفسھ اء زیدفنقول۔جحرف جرزائد،بالنفس والعین بعد  یجوزالتوكید
 حرف جرزائد بمعني علي الكسرالمحل لھ من اإلعراب۔ :ءالبا    
 منع من ظھورھااشتغال المحل بحركة حرف الجرالزائد۔  مقّدرة مرفوع بضمة دتوكی :نفس    
 مضاف إلیھ۔ لكسر في محل جرالھاء ضمیرمتصل مبني علي ا    
 :فنقوللتوكید المثني، )كالوكلتا( تستعمل    
 ''حضراألستاذان كالھما''    

   ۔مررت باألستاذین كلیھما رایت األستاذین كلیھا۔    
 :فنقول لتوكید الشمول۔ )عامة جمیع۔ ۔ كّل( تسعمل ألفاظ    
 ۔  نجح المجتھدون كّلھمقرأت الكتاب كّلھ،    
 ۔  كأفات المجتھدین كّلھم۔أعجبت بالالعبین جمیعھم    
رب حاًال بل تعفِإّنھاالتعرب توكیدًا، یعودإلي المؤكددون ضمیر)جمیعًا(إذاإستعملت كلمة    

 -حضرالطالب جمیعًا:فتقول
 حال منصوب بالفتحة الظاھرة۔ :جمیعًا    

 : ھي األلفاظ ،وھذه)كل(في األغلب بعد كلمةل وتستعمالشمول،توكید ألفاظ أخرٰي تفید ھناك
 ۔  كّلھ أجمع فنقول، قرأت الكتاب جمع۔ أجمعون۔ ۔ ءجمعا ۔ أجمع    
  ۔ منصوب بالفتحة الظاھرة توكید: كل    
 ۔  توكید منصوب بالفتحة الظاھرة: أجمع    
 ''ءقرأت القصة كّلھاجمعا''    
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 ۔ توكید منصوب بالفتحة الظاھرة: كل    
 ۔  توكید منصوب بالفتحة الظاھرة: ءجمعا    
 ۔ب كّلھم أجمعونالحضرالط    
 ۔ مة الظاھرةتوكید مرفوع بالض: كل    
 توكید مرفوع بالواو۔ : أجمعون    
 ''حضرت الطالبات كّلھن جمع''    
 ۔  توكید مرفوع بالضمة الظاھرة: كل    
 ۔ توكید مرفوع بالضمة الظاھرة: جمع    
 )كل وأجمع(تيكلم لشمول بعدا فید توكیدتسعمل اآلن،كانت ت تعد وثمة ألفاظ أخرٰي لم    

 في كتب النحو۔ أبتع، ومن األمثلة الشائعة  أبصع۔ع أكت: األلفاظ ھي وھذه
 ۔  ب كّلھم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعونالرالطحض    
 سواء كان مستترًاأم بارزًا۔  ۔ عند توكید الضمیرالمتصل المرفوع    
لفظیًا۔المحل لھ من  منفصل مرفوع یعرب توكیدًاعن التوكید بضمیر البّد من فصلھ    

 ''لموضوعااكتبت أنا نفسي ھذ'':فنقولة أخرٰي غیرالضمیر،بكلمإلعراب وا
والتاء ضمیرمتصل متحرك، بضمیررفع إلتصالھ علي السكون ماض مبني فعل:كتبت    

محل لھ من المنفصل مبني علي السكون ضمیر :أنا ۔ مبني علي الضم  في محل رفع فاعل
بحركة  تغال المحلمقّدرة منع من ظھورھاإش بضمة وعمرف توكید :نفسي ۔ اإلعراب
 ضمیرمتصل مبني علي السكون  في محل جرمضاف إلیھ۔  ءوالیا المناسبة،

 فعلتماأنتماأنفسكما ھذا۔    ا۔فعلت أنت نفسك ھذ    
 فعلتّن أنتّن أنفسكّن ھذا۔  ا۔ فعلتم أنتم أنفسكم ھذ     
 ا۔أنفسكم ھذ ۔ السنة الماضیة ۔ درستم     
 : أوكان ضمیرًامنفصًال، فالحاجة إلي فاصلع،أّماإن كان الضمیرغیرمرفو    
   ۔ مررت بھ نفسھ  ۔  رایتھ نفسھ    
 أنت نفسك فعلت ھذا۔     

 )١٠(  ا۔أنتم أنفسكم فعتلم ھذ    
 الحروف الزائدة المؤكدة

 ۔الالم،من،ما،ال،أن،ان،الكاف،ءالبا:الجملة الحروف الزائدة،وھي من مؤكدات بعض    
 :ظمتھا فقلتفجملتھا ثمانیة وقد ن

أماالكوفیون   لغوًا۔ أیضًا وسموھا أطلقھاالبصریون، تسمیة بالحروف الزائدة وتسمیتھا    
 )١١(  أیضًا حشوًا۔ فیسمونھاحروف صلة،ویسمونھا

واألكثرون ینكرون (:قال الزركشي ،ءأنكره أكثرالعلما الحروف بالزیادة ووصف ھذه    
 )١٢(        ۔ )في كتاب الّلٰھالق ھذه العبارة اط
فقد قال ابن  ذھبواالیھ، رٰي الباحث أن الذین ینكرون ھذااالطالق لیسواعلي صواب فیماوی    

تنزیل معني اذ ذلك یكون كالعبث،  واللغیر وقد أنكربعضھم وقوع ھذه األحرف زوائد'':یعیش
ن م یجدوه في اللغة أولما ذكروه مانكارھم لذلك من أنھم لمنزه عن مثل ذلك ولیس یخلو

المعني،فان كان األول فقد جاء منھ في التنزیل والشعرماال یحصي،وان كان الثاني فلیس 
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 البتة بل یزید لضرب من التأكید،معني لیس المرادأنھ قد دخل لغیر كماظنواألن قولنازائد
 )١٣(   والتأكید معني صحیح۔ 

 الباء الزائدة
في في كتاب الّلٰھ  ورد أكید،وقدلة،وھوحرف یدخل في الكالم للتحروف الص الباء أحد    

لباء مزیدة للتأكید  في الي ورود ا دقسیم اآلیات الواردة في ھذا الصدویمكن ت یرة۔آیات كث
 وما النا فیة۔ ن،والمبتدأوھوقلیل،ألمفعول،وخبرلیس،وخبرواالفاعل،

 :جاء ت  في الفاعل  في قولھ تعالي
 ۔ءا،  النس٦) الّلٰھ َحِسیبًاَوكفٰي ِب(۔    ١    
بالّلٰھ  وكفٰي(أن معني رج ابن أبي حاتم عن سعید بن جبیروأخأي شھیدًا،قالھ السدي،    

  )١٤(  ۔ شاھد أفضل من الّلٰھ تعالٰي  فیما بینكم وبینھمأنھ ال)حسیبًا
 ۔ ء،  النسا٤٥) ي ِبالّلٰھ َنِصیرًاَوكفٰي ِبالّلٰھ َوِلیًا َوكفٰ(۔    ٢    
یدفع عنكم مكرھم  )وكفٰي بالّلٰھ نصیرًا(،ءلي أمركم وینفعكم بماشای )ھ ولیًاوكفٰي بالّلٰ(    

للنسبة بما  ل كفٰي تأكیدًافي فاع۔ والباء مزیدة  والتبالوابھم بوالیتھ ونصرتھ، وشرھم،فاكتفوا
  )١٥(              االتصال وھوالباء االلصاقیة۔ یفید
 ۔ء، النسا٥٠)نًاوكفٰي ِبھ ِإْثمًا مُِّبی(۔    ٣    
 ۔ء، النسا٥٥)ي ِبَجھنََّم َسِعیرًاَوكفٰ(۔    ٤    
 ۔ء، النسا٧٠)َعِلیمًا َوكفٰي ِبالّلٰھ(۔    ٥    

 )١٦(- بماأخبركم بھاستحقاق أھلھ بمقتضي الوعد فثقواالفعل وبثواب من أطاعھ وبمقادیر
 ۔ ء، النسا٧٩)فٰي ِبالّلٰھ َشھید ًاوك(۔    ٦    
 ۔ ء، النسا٨١)ًالكفٰي ِبالّلٰھ َوكیَو(۔    ٧    
 ۔ ء، النسا١٣٢، )ي ِبالّلٰھ َوكیًالَوكفٰ(۔    ٨    
 ۔ ء، النسا١٦٦، )ِبالّلٰھ َشھید ًا وكفٰي(۔    ٩    
 ، یونس۔٢٩)َفكفٰي ِبالّلٰھ َشھید ًا َبیَنَنا َوَبیَنكْم(۔    ١٠    
 ، الرعد۔٤٣، )ُقْل كفٰي ِبالّلٰھ َشھید ًا(۔    ١١    
 : ي الفاعل جاء ت  في المفعول، قال تعالٰيوكما جاء ت  ف    
 ، البقرة۔١٩٥)َوَال ُتْلُقْوا ِبَأیِدیكْم ِإَلي التَّھُلكة(۔    ١    
 الحجر۔، ١٩)َأْلَقیَنا  فیھا َرَواِسيَو(ألّن الفعل یتعدي بنفسھ بدلیل قولھ    
 ، مریم۔٢٥)َوھزِّي ِإَلیك ِبِجْذِع النَّْخَلة(۔    ٢    
 ، الحج۔١٥)ءْلیْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلي السََّماَف(۔    ٣    
 :لیس۔قولھ تعالٰيجاء ت  في خبر    
 ، األنعام۔٣٠)َأَلیَس ھَذا ِباْلَحقِّ(۔    ١    
 األنعام۔، ٥٣)ِبَأْعَلَم ِبالشَّاكِریَن َأَلیَس الّلٰھ(۔    ٢    
 ، ھود۔٨١)َأَلیَس الصُّْبُح ِبَقِریٍب(۔    ٣    
 :النا فیة  في قولھ تعالٰي)ما(مزیدة للتوكید بعدجاء ت الباء     
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 ، البقرة۔٨)َوَما ھم ِبُمْؤِمِنیَن(۔    ١    
 ، البقرة۔١٤٩، ١٤٠، ٨٥، ٧٤)َوَما الّلٰھ ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن(۔         ٢ 

 ، البقرة۔٩٦)َوَما ھَو ِبُمَزْحِزِحھ ِمَن اْلَعَذاب(۔    ٣    
 ، البقرة۔١٠٢)ِبَضآرِّیَن ِبھ ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن الّلٰھَوَما ھمْ (۔    ٤    
 ، البقرة۔١٤٤)َوَما الّلٰھ ِبَغاِفٍل َعمَّا یْعَمُلوَن(۔    ٥    
 ، البقرة۔١٤٥)َوَما َأنَت ِبَتاِبٍع ِقْبَلَتھْم(۔    ٦    
 ، البقرة۔ْ ١٤٥)َوَما َبْعُضھم ِبَتاِبٍع ِقْبَلة َبْعٍض(۔    ٧    
                       ، البقرة۔                     ١٦٧)َوَما ھمْ ِبَخاِرِجیَن ِمَن النَّاِر(۔    ٨    

 :من الزائدة للتوكید
في النفي أوشبھة،قال         من تأتي مزیدة للتأكید،واشترط بعضھم أن ال تكون اال ''    

وذلك نحو قولھ عمومھ ،ه ولتأكیدعند سیبویھ  في النفي خاصة ''من'' ''وتزاد'':الزمخشري
) ھْل ِمن مَِّزیٍد(:في قال تعالٰيواالستفھام كالن)، المائدة١٩)(ِمن َبِشیٍر َوَال َنِذیٍر َناَماَجاء(لي تعا

 )١٧(   ۔''في اإلیجاب وعن األخفش زیادة)، فاطر٣) (ھھْل ِمْن َخاِلٍق َغیُر الّلٰ(وقال)، ق٣٠(
نفي    فانھا تزاد  في الكالم الوارد بعد '' من''أّما: یقولفویتفق الزركشي مع الزمخشري     

َما َتَري  في َخْلِق الرَّْحمِٰن ِمن )(، األنعام٥٩)(َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقة ِإالَّ یْعَلُمھا(أوشبھھ،نحو
ٍد َوَما كاَن َمَعھ ِمْن َما اتََّخَذ الّلٰھ ِمْن َوَل) (، الملك٣)(َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر ھْل َتَري ِمن ُفُطوٍر

ك ِمن ءَوَلقْد َجا( :مطلقًا، محتجًا بنحوقولھ تعالي وجوزاألخفش زیادتھا ۔)،  المؤمنون٩١) (ِإلٰھ
َأَساِوَرِمن ِمْن  فیھا یَحلَّْوَن( )نوح،٤()یْغِفْر َلكْم مِِّْن ُذُنوِبكْم)(، األنعام٣٤()نََّبِإ اْلُمْرَسِلیَن

  )١٨(-)، البقرة٢٧١)(ُرَعنكم مِِّْن َسیَئاِتكْمَویكفِّ()، الكھف٣١)(َْذھٍب
ائطھا، وضوحًابابرازشر فیزیدھا المسألة ابن یعیش الضوءعلي ھذه لقيوی

 كدة معني العموم وقدفي مخلصة للجنس مؤالنفي  وانما تزاد'':فیقول واظھارما فیھامن خفایا،
أن تكون عامة،  :والثاني أن تكون مع النكرة، :أحدھا: ائطلزیادتھا ثالثة شر اشترط سیبویھ

أالتري أنھ الفرق بین )ني من أحدماجاء(في غیرالموجب وذلك نحوأن تكون  :والثالث
لك قو یكون للعموم، فأما'' ًا أحد''ألن ) ما جاء ني أحد(قولك  وبین)ا جاء ني من أحدم(قولك

استغراق ادت قد أف ني من رجل، فقال األكثرالتكون زائدة علي حد زیادتھامع أحدألنھاماجاء
من (اقال واذ في رجل واحد من ھذا النوع،ویراد بھ ن): ني رجلما جاء(الجنس،اذ قد یقال

كما '' من''علي زیادة ) ني من رجلما جاء(أن یقال الجمیع، وعندي یجوز استغرق) رجل
ویراد بھ ) ما جاء ني رجل(یقال أن یجوزوذلك أنھ كما) اء ني من أحدما ج(یكون كذلك  في 

فیھ تن في الجنس كماویراد بھ ن) ما جاء ني رجل(یقال كذلك یجوزأن احد من النوع،نفي و
تزاد  ألن المعني واحد وانما فانما تدخلھا توكیدًا'' من''أدخل  ا۔ فإذ)ما جاء ني أحد( بقولك

جاءني ما(الجنس الذي نفاه مفردًا كأنھ قالفي كل أبعاض فیھ تناول البعض كأنھ ینألن '' من''
 منوبغیر الجنس فالنفي بمن مفصًالامن ابعاض ھذ)غیرھمابكروالوال زید

من رجل ني ءجاما:ثم قلتراق،وأردت االستغرجل، ماجاءني:قلتفاذامجمًال،
لم تفد '' من''ال محالة للتأكید ألن ماجاءني أحد،فمن زائدة:قلتاذا زائدة،فأما''من''كانت

في ''من''یادةز الیري سیبویھ ذلكني أحد،ولماجاء:من قولكحاصًال ذلك كان االستغراق ألن
في الواجب  ألن استغراق الجنسجاءني من أحد  :تقولكماال رجل من جاءني:الواجب التقول

 زیادتھا:أجازاألخفشناس ویتصورذلك  في طرف النفي؛وقدال یتصورمجيء جمیعمحال،إذال
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، ٤)(َفكُلْوا ِممَّا َأْمَسكَن َعَلیكْم(:في الواجب فیقول جاءني من رجل،واحتج بقولھ تعالي
، ٢٧١)(اِتكْمَویكفُِّر َعنكم مِِّْن َسیَئ:(والمراد ما أمسكن علیكم،  وبقولھ تعالي)المائدة
ِإْن َتْجَتِنُبْوا كَبآِئَر َما ُتْنھْوَن َعْنھ ُنكفِّْر َعنكْم (تكم یدل علي ذلك قولھ تعالي والمعني سیأ)البقرة

، ٤)(َن َعَلیكْمَفكُلْوا ِممَّا َأْمَسك(أما قولھ تعالٰي والجواب عما تعلق بھ،)ءلنسا، ا٣١)(َسیَئاِتكْم
 محرم اللحم دون الفرث والدم فانھ أي كلوامنھ ة بل ھي للتبعیض زائدفمن ھناغیر)المائدة
ألن الّلٰھ للتبعیض أیضًا'' من''فان )البقرة، ٢٧١)(َویكفُِّرَعنكم مِِّْن َسیَئاِتكْم(قولھ تعاليوأما علیكم

ت وعلي عمل  بعض السیأفیراجتناب الكبائر تكعزوجل وعد علي عمل لیس  فیھ التوبة وال
في اآلیة  علي ذلك قولھ تعالي یدل تواجتناب الكبائرتمحیص جمیع السیأ فیھ توبة
خیرلكم ویكفر عنكم اء فھوان تبدو الصد قات فنعما ھي وان تخفوھا وتؤتوھا الفقر(األخري
لم یأت بمن ألنھ ) ِإن َتْجَتِنُبْوا كَبآِئَر َما ُتْنھْوَن َعْنھ(و في قولھ جيء بمن ھا ھنا،ف) تكممن سیأ

اخراج الصدقة علي ما حد  فیھا ت ووعد بفیر جمیع السیأالكبائر تك جتنابسبحانھ وعد با
 )١٩(  ۔''ت فاعرفھتكفیر بعض السیأ

 :زائدة'' من''و فیما یلي أذكر اآلیات التي وردت  فیھا 
 ، البقرة۔١٠٢)َوَما یَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّي یُقوَال ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنة(۔    ١    
  )٢٠(  زائدة۔'' من''      
 ، البقرة۔١٠٢)َوَما ھم ِبَضآرِّیَن ِبھ ِمْن َأَحٍد(۔    ٢    
  )٢١(  زائدة۔'' من''      
 ، البقرة۔١٠٥)م مِّْن َخیٍرَوَال اْلُمْشِركیَن َأن یَنزََّل َعَلیك(۔    ٣    
 ، البقرة۔١٠٧)َوَما َلكم مِِّْن ُدوِن الّلھ ِمن َوِلي َوَال َنِصیٍر(۔    ٤    
  )٢٢(   -من زائد)من ولي(۔)لكم(متعلق بما تعلق بھ )من دون(      
 ، البقرة۔٢٠٠)َوَما َلھ  في اآلِخَرة ِمْن َخَالٍق(۔    ٥    
 ، البقرة۔٢٦٦)الثََّمَراِت َلھ  فیھا ِمن كلِّ(۔    ٦    
   )٢٣( - زائدة،عنداألخفش،إذاأریدالكثرةالاإلستیعاب)من(    

 ما الزائدة للتوكید                                        
: الي كافة وغیر كافة،  قال'' ما''قال ابن یعیش بعد أن قسم من حروف الصلة التي تزاد، '' ما''
أن تكون عوضًاعن أحد ھما:یركافة ،وذلك علي ضربینالھازائدة مؤكدة غاستعم''

معك، وأمازید ذا  منطلقًاانطلقت فاألول قولھم أماأنت أن تكون مؤكدةالغیر۔ :محذوف،واآلخر
 : ھبًاذھبت معھ، ومنھ قول الشاعر

 أبا خراشة أما أنت ذا نفر
 فان قومي لم تأكلھم الضبع

     )٢٤(  رداس۔ھذاالبیت للعباس بن م                        
ل من ذھاب الفعل واألصولزمت عوضًا للتوكید''ما''ضمت الیھا'' أن''قال سیبویھ انماھي     

م وصل سقت الال ن كنت فموضع أن نصب بانطلقت لماأل:انكنت منطلقًاانطلقت معك،أي
فان قومي لم ''في البیت فموضعھاأیضًانصب بفعل مضمر دل علیھ ''أن''الفعل فنصب،وأما 

 ویفسره۔'' لھم الضبعتأك
               فیماقبلھا۔ ال یعمل'' ان''بعد ) ما( ألن'' لم یأكلھم الضبع''وال یكون منصوبًا     

في التنزیل كثیرأكید غیرالزمة الكلمة فھوالتلمجرد أن تزادوأماالضرب الثاني وھو
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د من غیر م فمازائدة والمراغضبت من غیرماجر''الكالم، ومن ذلك قولھم والشعروسائر
وھو شبیھ ماجئت اال ألمر، فمازائدة والمعني علي النفي،والمراد'' جئت ألمرما''جرم، وتقول 

المعتادفقیل لھ ذلك،  وقیل أي ماأھره االشركان شخصًاجاء في غیر''شرأھرذا ناب''بقولھم 
'' طلق، فمن ألغي ورفع وقال إّنمازید منءلغافي أّن اإلعمال واإلمنطلق  فیجوز انما زیدًا''

انما زیدًا ''ومن أعملھاوقال قبیل الضرب األول ولم تكن من ھذاالضرب، كافة من''ما''كانت 
 .كانت ملغاة'' منطلق

و فما فیھمازائدة مؤكدة،''متي ماتقم أقم''و'' تجلس أجلس أینما''وقالوا التأكید، بھا والمراد    
من '' فأین''فان ظرماوذلك أنھمایجوزالمجازاة بھما من غیرزیادة مافیھ''متي''ین وذلك أن أ

مبھم  في جمیع األزمنة ''متي''یع األمكنة مبھم  فیھا و مشتمل علي جمظروف المكان وھو
ابھام،فلذلك جازت المجازاة بھما لما  كانامبھمین ضارعًاحروف المجازاةألن الشرط فلما

 )٢٥(   ۔''فین الي ما بعد ھما فتمتنع المجازاة بھمافیھما من اإلبھام ولیسا مضا
 :؛ زائدة بلغت اثنتین وعشرین آیة ھي'' ما''واآلیات التي جاء ت  فیھا     
 ،  البقرة۔٨٨)َوَقاُلوْْا ُقُلوُبَنا ُغْلٌف َبل لََّعَنھُم الّلٰھ ِبكْفِرھْم َفَقِلیًال مَّا یْؤِمُنوَن(۔    ١    
ن مصدریة ألنھ كان یلزم أن تكولت بین العامل والمعمول والیجوززائدة مؤكدة دخ'' ما''    
فیة لتقدم معمول ما  في نا''ما''أن تكون وخبروالیجوز مبتدأ حتي ینعقد منھما''قلیل''ع رف

  )٢٦(  علیھا۔حیزھا
 ،  آل عمران۔١٥٩) َفِبَما َرْحَمة مَِّن الّلٰھ ِلنَت َلھْم(۔    ٢    

 فبنقضھم۔:زائدة، والمعني )ما(   
 )٢٧(   ۔زائدة أو نكرة تامة'' ما''    
 ، النساء ۔١٥٥)َفِبَما َنْقِضھم مِّیَثاَقھْم(۔    ٣    
 ۔ ، األعراف٣)َوَال َتتَِّبُعْوا ِمن ُدوِنھ َأْوِلیاء َقِلیًال مَّا َتَذكُروَن(     ۔٤    
 ۔ ، األعراف١٠)َوَجَعْلَنا َلكْم  فیھا َمَعایَش َقِلیًال مَّا َتْشكُروَن(۔    ٥    
، ٨٠) ْعَلُمْوا َأنَّ َأَباكْم َقْد َأَخَذ َعَلیكم مَّْوِثقًا مَِّن الّلٰھ َوِمن َقْبُل َما َفرَّطُتْم  في یوُسَفَأَلْم َت(۔    ٦    

 یوسف  
  )٢٨(   -أّنھا مصد ریة:أنھا زائدة واآلخر:أحد ھما:تحتمل وجھین)ما(          
   أْن الزائدة للتوكید    
غیر التوكید  وال معني ألن الزائدة''ابن ھشام یقول  أكید،وتزاد للت'' أن''الصلة  من حروف    

 )٢٩(   '' الزوائدكسائر
 -تكرمووالّلٰھ أن لوفعلت ال ت،زید قم أن جاء لما :قولك كوذال :زائدةتكون   أن وقال المبرد

  )٣٠(   ۔''حذفت لم تخلل بالمعني
 :الحینیة  في قولھ تعالٰي'' لما''بعد '' أن''وجاء ت زیادة 

 ، یوسف۔٩٦)َفَلمَّا َأن َجاء اْلَبِشیُر َأْلَقاه َعَلي َوْجھھ(۔    ١    
 ،  القصص۔١٩)َفَلمَّا َأْن َأَراَد َأن یْبِطَش ِبالَِّذي ھَو َعُدوٌّ لَّھَما َقاَل یا ُموسٰي(۔    ٢    
 ، العنكبوت۔٣٣)َوَلمَّا َأن َجاء ْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيءَ  ِبھْم(۔    ٣    
والقصة  ھود۔: ٧٧) َوَلمَّا َجاء ْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيءَ  ِبھْم(مؤكدة بدلیل قولھ تعالي '' نأ''    

 واحدة۔
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 :إْن الزائدة للتوكید
روف المزیدة ان المسكورة،  فمن الح'':قال ابن یعیش المؤكدة، من حروف الصلة''ان''    

وكافة۔  مؤكدة،: في ذلك علي ضربین وھي ''ما''تقع بعد  ان تقع زائدة والغالب علیھا فانھا
لم یكن ًا شیأ لغو لم یحدث دخولھا'' ان''یتھ و رأوالمرادما''ما ان رأیتھ''في قولھم المؤكدة ف واما

  )٣١(   ۔''من قبل
تمیم مؤكدة في لغة بني فھي '' ما ان زید قائم''فیة نحو النا  دخلت علي ما ھذه اذا'' ان''و    

في لغة أھل الحجاز تكون زائدة كافة لھا عن العمل ویكون ما بعدھا و ألنھم ال یعملون ما،
ِإنََّما الّلھ (أنما زید قائم۔ وقولھ تعالي : كافة عن العمل  في قولك'' ما''مبتدًا وخبرًا كما كانت 

 في كأنھا تزادجمیعًا للن'' ان''و '' ما''ي أن وقدذھب الفراء ال ۔)ءالنسا:١٧١) (ِإَلـھ َواِحٌد
وان '': كما تزاد الالم تأكیدًا لالیجاب  في قولك لھًافي وتأكیدفي الن علي النفي مبالغةھھناما

 )٣٢( -فيفیكون الثالثة للن ''ال ان ما''یجوز أن یقال : وغالي  في ذلك حتي قال'' زیدًا لقائم
      في اذ وجدھا للن''ما''زائدة و''ما''بعد ''ان''ذھب الیھ الجماعة من أن والصواب ما    

في دخل علي الن اذا فيألن الن یجابنعكس المعني الي االال فيللن ان أیضأ لوكانت
 )٣٣(                         ۔ '' صارایجابًا

في آیة واحدة،   في القرآن الكریم اال النوع من التأكید ھذا یرد أنھ لم -واهللا أعلم -ویبدو      
   )٣٤(    - فیھا  ''ان''وحتي ھذه اآلیة لم یتفق علي زیادة 

 ،  األحقاف۔٢٦)َوَلَقْد َمكنَّاھْم  فیَما ِإن مَّكنَّاكْم  فیھ:(وھذه اآلیة ھي قولھ تعالي
 الالزائدة للتوكید    

كذلك  )ما(مؤكدة ملغاة كما كانت ''ال''وقد تزاد ''للتأكید یقول ابن یعیش '' ال''في زیادة و    
ِلَئلَّا یْعَلَم َأھُل اْلكَتاِب َألَّا (ل لیس، قال الّلٰھ تعالٰي في ، كالھما یعمل عمألنھا أختھا  في الن

فال زائدة مؤكدة، والمعني لیعلم أال ترٰي أنھ  )، الحدید٢٩)(یْقِدُروَن َعَلي َشيءٍ  ِمْن َفْضِل الّلٰھ
َفَلا ُأْقِسُم (و )۔الواقعة٧٥( )َفَلا ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم( لوالذلك ال نعكس المعني، وقولھ تعالٰي

َوِإنَّھ َلَقَسٌم لَّْو ( وعلي ذلك قولھ تعالٰي،إّنماھوفأقسم)، المعارج٤٠( )ِبِبَربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِر
ُأْقِسُم ِبیْوِم ( فیقولھ تعالٰي            المفسرون ولذلك قال )، الواقعة٧٦) (َتْعَلُموَن َعِظیٌم 

 )٣٥(  زائدة مؤكدة۔ )ال( إّن )، القیامة١( )اْلِقیاَمة
 :للتأكید  في قولھ تعالٰي)ال(وأیضًا زیدت 

 ، األعراف۔١٢)َما َمَنَعك َأالَّ َتْسُجَد(۔    ١    
 ، فصلت۔٣٤)َوَلا َتْسَتِوي اْلَحَسَنة َوَلا السَّیَئة(۔    ٢    

 :م الزائدة للتوكید الال 
َرِدَف (قولھ تعالٰي مبردوجعل منھ ال فتزاد معرضة من الفعل ومفعولھ، الالم وأّما

  لھ تعالٰٰياقترب كقو :معني )ردف( واألكثرون علٰي أّنھ ضمن )النمل،٧٢( )َلكْم
 ۔)ء، األنبیا١) ( ِحَساُبھْم  ِللنَّاس  ِاْقَتَرَب(

 فقیل زائدة، وقیل)ء، النسا٢٦)(ْمیِریُد الّلٰھ ِلیَبیَن َلكْم َویھِدیك(في قولھ تعالٰٰي واختلف      
 بین         الّلٰھ التبیین ولیبین لكم ویھدیكم أي یجمع لكم  یل والمفعول محذوف،أي یریدللتعل   
 )٣٦(    األمرین۔  
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   مل وأیضا من اآلیات التي تحت محتملة إحتماًال۔ وإّنما تقدم لم تكن متعینة فیماوزیادة الالم   
 :زیادة الالم قولھ تعالٰي فیھا
 ،  البقرة۔٣٠)ِبَحْمِدك َوُنَقدِّ ُس َلك َوَنْحُن ُنَسبُِّح(۔    ١    
  )٣٧(  -     الالم زائدة، أو معدیة للفعل، أو بیانیة             
 ، األعراف۔٢٠٤)َوِإَذا ُقِرَء اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعْوا َلھ(۔    ٢    
 ، یونس۔٥٧)ْوِرَقْد َجاء ْتكم مَّْوِعَظة مِّن رَّبِّكْم َوِشَفاُء لَِّما  في الصُُّد( ۔    ٣    
 ، یونس۔ ٨٧)َأن َتَبوَّءَ ا ِلَقْوِمكَما ِبِمْصَر ُبیوتًا(۔    ٤    
 ، یوسف۔٥)َا َتْقُصْص ُرْؤیاك َعَلي ِإْخَوِتك  فیكیُدْوا َلك كیدًا(۔    ٥    
    مطلقًامفعوًال )ًاكید( وإن أعرب ۔ تقدمتصفة أو فالم للتعلیل، مفعول بھ، )ًا یدك(             

 )٣٨(  -                                               زائدة فالم               
 ، یوسف۔٥٦)َوكَذ ِلك َمكنِّا ِلیوُسَف  في اَألْرِض(۔    ٦    

 للتوكید الكاف الزائدة
            الكاف الزائدة فمعناھا وأّما:(من مؤكدات بعض الجملة الكاف الزائدة، قال المبرد    
 )٣٩(       نت كخالدمثل زید وما أ:عبدالّلٰھ كزید؛وإّنما معناه:نحوشبیھ،الت

 :وجاء ت الكاف مزیدة للتاكید  في قولھ تعالٰي    
 ، آل عمران۔٥٩)ِإنَّ َمَثَل ِعیَسي ِعنَد الّلٰھ كَمَثِل آَدَم(۔    ١    
 )٤٠(  -                              الكاف للتشبیھ أو زائدة             
 ،  الشورٰي۔    ١١)َلیَس كِمْثِلھ َشيءٌ (۔    ٢    

 ھوامش
   ،  ٥/٣٢٤ص، .تاج العروس من جواھرالقاموس: محمدمرتضٰي  الزبیدي، السید )١(

 م۔٢٠٠٥. دارالفكر. ١ط             
                      ، ٣/٤٦٦.لسان العرب: إبن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم

 م۔١٩٩٧:بیروت. صادردار.كرالفدار.٦ط
 ۔٥/٣٢٤:تاج العروس )٢(
 ۔٥/٣٢٤:المرجع السابق )٣(
 ۔٥/٣٢٤:المرجع السابق )٤(
            ، مكتبة أحمدیة ٣/٢٣١.جامع الدروس العربیة:الغالییني، الشیخ مصطفٰي   )    ٥(

 ۔)بدون تاریخ.(مجددیة           
 م۔١٩٩٩.مكتبة المعارف.١، ط٣٨١.النحويالتطبیق ): الدكتور(الراجحي، عبده )     ٦(
 :إنتشارات ناصرخسروتھران.٤، ط٥٢٧۔۔٣/٥٢٥.النحوالوا في:عباس حسن  )    ٧(

 ۔)بدون تاریخ(            
 ۔٢٣٣، ٣/٢٣٢:جامع الد روس العربیة )     ٨(
            عالم .٢، ط٢٧٠، ٢٦٩.التذكرة  في قواعد اللغة العربیة: الباشا، محمدخلیل)     ٩(

 م۔١٩٨٥. الكتب           
 ۔٣٨١۔۔۔٣٧٨:التطبیق النحوي)    ١٠(
      مكتبة :بیروت.، عالم الكتب٨/١٢٨.شرح المفصل: ابن یعیش، یعیش ابن علي )١١(

 ).بدون تاریخ: (القاھرة.المتنبي          
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                       ، ٣/٧٠.البرھان  في علوم القرآن: الزركشي،  محمد بن عبدالّلٰھ )    ١٢(
 ).بدون تاریخ:(بیروت. دارالمعرفة.٢ط               

 ١٢٩، ٨/١٢٨.شرح المفصل )    ١٣(
        دارالكتب . ١، ط٢/٤١٩.روح المعاني: اآللوسي،  شھاب الدین السید محمود    ) ١٤(

 .م١٩٩٤  :بیروت. العلمیة           
 ٣/٤٥:المرجع السابق)    ١٥(
 ٣/٧٦:ع السابقالمرج)    ١٦(
 ٨/١٣٧.:شرح المفصل)    ١٧(
 ٨٣، ٣/٨٢:البرھان)    ١٨(
 ١٣، ٨/١٢:شرح المفصل)    ١٩(
 :الریاض.مكتبة ومطابع النصرالحدیثة ،١/٣٣٠.تفسیرالبحر المحیط:لحیانأبوا)    ٢٠(

 ) .بدون تاریخ(             
 ، ١/٣٣٢:المرجع السابق)    ٢١(
      ،١/٣٤٥:المرجع السابق)    ٢٢(
             إمالء مامّن بھ الرحمٰن من وجوه اإلعراب :العكبري،عبد الّلٰھ بن الحسین )    ٢٣(

      -شركة مكتبة ومطبعة مصطفٰي البابي١ -،ط١/١١٣.والقراء ات في جمیع القرآن         
 .م ١٩٦١       

 ٨/١٣٢.:شرح المفصل)    ٢٤(
 ١٣٣، ٨/١٣٢:المرجع السابق)    ٢٥(
 ١/٣٠٢:البحر المحیط)    ٢٦(
 .م١٩٥٥.، دارالكتب المصریة١/٢٤٤.معاني القرآن: ،  یحیي بن زیادءالفرا)     ٢٧(
 ٢/٥٣:المرجع السابق)    ٢٨(
          كتاب .٥، ط١/٣٤.مغني اللبیب عن كتب األعاریب: إبن ھشام، جمال الدین )    ٢٩(

 .م١٩٧٩.چاپ بھمن قم.فروشي بني ھاشمي تبریز         
 ).بدون تاریخ:(بیروت.عالم الكتب،٣٦٢ /٢ .المقتضب: محمد بن یزیدالمبرد،   ) ٣٠(
 ٨/١٢٩.:شرح المفصل)    ٣١(
 ٨/١٢٩:المرجع السابق)    ٣٢(
 ١٣٠، ٨/١٢٩:المرجع السابق)    ٣٣(
           العقل السلیم إلٰي تفسیرأبي السعودالمسمٰي إرشاد:د بن محمدمحمالسعود، وأب)    ٣٤(

                     .وأوالده ومطبعة محمد علي صبیح مكتبة،٥/٦٨. الكریم مزایاالقرآن         
 ).بدون تاریخ:(مصر             

 ٨/١٣٦.:شرح المفصل)    ٣٥(
 ٣/٨٥:البرھان)    ٣٦(
 ١/١٤٣:البحر المحیط)    ٣٧(
 ٢/٤٩:االمالئ)    ٣٨(
 ٤/٤٠:المقتضب)    ٣٩(
 ٦/٤٧٢:طالبحر المحی)    ٤٠(
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 المصادروالمراجع
 

  الكریم القرآن  )    ١(
 . دارصادر .دارالفكر.٦لسان العرب ط: إبن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم       )٢(
 م۔١٩٩٧:بیروت  
               كتاب .٥مغني اللبیب عن كتب األعاریب ، ط: إبن ھشام، جمال الدین      )٣(

 .م١٩٧٩.من قمچاپ بھ.فروشي بني ھاشمي تبریز 
 :الریاض.تفسیرالبحر المحیط ،مكتبة ومطابع النصرالحدیثة :أبوالحیان  )٤(

 ) .بدون تاریخ(             
          تفسیرأبي السعودالمسمٰي إرشادالعقل السلیم إلٰي :السعود،محمد بن محمدوأب )٥(

  ).بدون تاریخ:(مصر .هوأوالد ومطبعة محمد علي صبیح الكریم،مكتبة .مزایاالقرآن          
   .المتنبي مكتبة:بیروت.عالم الكتب .شرح المفصل: ابن یعیش، یعیش ابن علي   )٦(

                                                                  ).بدون تاریخ: (القاھرة           
 م۔١٩٨٥.  الكتب   عالم.٢ط .في قواعد اللغة العربیة التذكرة: الباشا، محمدخلیل   )٧(

م۔١٩٩٩.مكتبة المعارف.١ط. التطبیق النحوي): الدكتور(الراجحي، عبده     )٨(           
             . دارالمعرفة .٢ط البرھان  في علوم القرآن،: محمد بن عبدالّلٰھ  الزركشي،    )٩(

 ).بدون تاریخ:(بیروت         
             . ١ط .اج العروس من جواھرالقاموست: محمدمرتضٰي  الزبیدي، السید  )١٠(

 ۔  م٢٠٠٥. دارالفكر 
            إمالء مامّن بھ الرحمٰن من وجوه اإلعراب :العكبري،عبد الّلٰھ بن الحسین  )١١(

            -شركة مكتبة ومطبعة مصطفٰي البابي١ -ط .والقراء ات في جمیع القرآن
 . م ١٩٦١

           .مجددیةمكتبة أحمدیة . جامع الدروس العربیة :مصطفٰي  الغالییني، الشیخ  )١٢(
  ۔)بدون تاریخ(

 .م١٩٥٥.دارالكتب المصریة .معاني القرآن: الفراء،  یحیي بن زیاد     )١٣(
)١٤(       ).بدون تاریخ:(بیروت.المقتضب،عالم الكتب: المبرد،محمد بن یزید        

                     


