www.islamguiden.com

تاسعا :نو ُن التَّو ِ
كيد َم َع ِّ
الف ْعل

نو ُن التَّوكِيد نوعان:

كيد الث ِ
-1نو ُن التَّو ِ
هي َم ْفتوحةٌ دائمامثل:
و
َّقيلة
َ
َ
ِ
ِ
سورا).
ض َّن َع ْن ُهم أبْتِغاءَ َر ْح َم ٍة ِم ْن َربِّ َ
( َوأ َّما تُ ْع ِر َ
ك تَ ْر ُجوها فَ ُق ْل لَ ُه ْم قَ ْوالً َم ْي ُ
-2نون التوكيد الخفيفة وهي ساكنه مثل(:لَيسجن َّن ولَي ُكونَاً ِمن الص ِ
اغرين) ,ويجوز أَ ْن
َ َ
ُ ْ ََ َ َ
ب بالأللف مع التنوين (لَيَ ُكونَاً).
تُ ْكتَ َ
وال يُ َؤَّك ُد بهما أِالَّ فعل األمر ,والمضارع.
َطع َّن والديكِ ,
ِ
واظبَ َّن على الصلوات الخمس.
فعل األمر :يَ ُج ُ
وز تَ ْوكي ُده مطلقا مثل:أ َ
المضارع:يُ َؤَّك ُد المضارع :
ِ
ب تَ ْوكي ُد المضارع بالنون أِذا كان ُمثْبَتَا واقعا في جواب القسم مثل (تاهلل
وجوبا:يَج ُ
نام ُكم)
ألَكي َد َّن أ ْ
َص َ
جوازا:يجوز توكيد المضارع جوازا في اربع حاالت:
-1ان يقع بعد أَداة من أَدوات الطَّلب,وهي(:الم األمر,الالنَّاهية ,أَدوات ِ
األستفهام
ك,التَتَأَ َخر َّن عن القيام ِ
وم َّن
بواجبِ َ
والتَّمني والتَّرجي )مثل:لَتُ ْن ِج َز َّن َع َملَ َ
ك,هل تَ ُق َ
َ
ليتك تَ ْستَ ِم َّر َّن في تَ َف ُّوقِك.
الليلَ ,
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ش ِر
يقع َش ْرطابعد أَداةِ َش ْر ٍط مصحوبة ب(ما) َّ
الزائدة مثل(:فَِأ َّما تَ َريِّ َّن ِم َن البَ َ
-2أَن َ
َحدا).
أَ
-3أ ْن ي ُكو َن م ْن ِفياً ب(ال) مثل(:واتَّقوا فِ ْت نَةً التُ ِ
صيبَ َّن الذين ظَلَ ُموا منكم خاصة)
َ َ َ
ٍ
-4أَ ْن ي َقع بعد(ما) َّ ِ
وتتعب حتى
َي:ال بُ َّد من أَن تجته َد
الزائده مثل(:بِ َج ْهد ما تَ ْب لُغَ َّن)أ ْ
َ َ
َ
تَ ِ
ص َل الى ما تريد.
وبهذا نكون بعون اهلل قد أِنتهينا من ِّ
الفعل وأَنواعه ,وسوف ننتقل بأِ ْذ ِن اهلل
الى ِ :
األ ْسم وأَقْسامه.
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