
  )من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد : التقسيم السابع للفعل( 
  .ينقسم الفعل إلى مؤكَّد، وغير مؤكد

  .}لَيسجنَن ولَيكُونن ِمن الصاِغِرين{: ثقيلة كانت أو خفيفة، نحو. ما لحقته نون التوكيد: فالمؤكَّد
  .يسجن، ويكون: ما لم تلحقه، نحو: وغير المؤكد
  : يؤكَّد مطلقًا، وأما قولهفالماضى ال

  *لوالِك لم يك للصبابة جاِنحا* دامن سعدِك لو رحمِت متَيما *
  .فضرورةٌ شاذة، سهلَها ما فى الفعل من معنى الطلَب، فعومل معاملة األمر

  :كما شذ توكيد االسم فى قول رْؤبة بن العجاج
  )*أقَاِئلن أحِضروا الشُّهودا*(
  .اكْتُبن واجتَِهدن: مر يجوز توكيده مطلقًا، نحوواأل

  :وأما المضارع فله ست حاالت
. أن يكون كثيرا: الثالثة. أن يكون قريبا من الواجب: الثانية. أن يكون توكيده واجبا: األولى
  .أن يكون ممتنعا: السادسة. أن يكون أقّل: الخامسة. أن يكون قليالً: الرابعة

: كيده إذا كان مثْبتًا، مستقبالً، فى جواب قسم، غير مفصول من المه بفاصل، نحو فيجب تأ-١
}كُمنَامأص نتَاِهللا ألِكيده من أحدهما . }ووحينئٍذ يجب توكيده بالالم والنون عند البصريين، وخُلُو

 . شاذ أو ضرورة

  

وِإما تَخَافَن ِمن قَوٍم {: ويكون قريبا من الواجب إذا كان شرطًا إلِن المؤكَّدة بما الزائدة، نحو -٢
  .}فَإما تَرِين ِمن الْبشَِر أحداً فَقُوِلى إنّى نَذَرتُ ِللرحمِن صوماً{، }فَِإما نَذْهبن ِبك{، }ِخيانَةً

  :وِمن تَرك توكيده قوله
  *فما التَّخَلِّى عِن الخالِّن ِمن ِشيِمى* يا صاِح ِإما تَِجدِنى غير ذى ِجدٍة *

  .وهو قليل فى النثر، وقيل يختص بالضرورة
أمٍر، َأو نَهى، َأو دعاٍء، أو عرٍض، أو تمن، أو استفهام، :  ويكون كثيرا إذا وقع بعد أداة طلب-٣

  : تعالىلَيقومن زيد، وقوله: نحو
}ونُل الظَّاِلممعا يماَهللا غَاِفالً ع نبسالَ تَحفَّان}وِنق بنت هوقول ِخر ،:  
* مه ن قومى الَِّذيندعبِر* ال يزداِة وآفَةُ الجالع مس*  

  :وقول الشاعر
  *ِمكما عِهدتُِك فى أياِم ِذى سلَ* هالَّ تمنِّن بوعٍد غير مخِْلفٍَة *

  :وقوله
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  *ِلكَى تْعلَِمى أنِّى امرٌؤ ِبك هاِئم* فَلَيتَِك يوم الملْتَقَى ترِيننَّى *
  :وقوله

  *أفَبعد ِكنْدةَ تَمدحن قَِبيالَ*
:  ويكون قليال إذا كان بعد ال النافية، أو ما الزائدة، التى لم تُسبق بإِن الشرطية، كقوله تعالى-٤
وإنما ُأكِّد مع النافى، ألنه يشبه أداة النهى . } ِفتْنَةً الَ تُِصيبن الَِّذين ظَلَموا ِمنْكُم خَاصةًواتَّقُوا{

  :صورةً، وقوله
* نُهقَ ابرس دسي مها* إذا ماتَ منهشَِكير تَننْبٍة ما يِعض ِمنو*  

  :وكقول حاتم
  *ا نَاَل مما كنْتَ تَجمع مغْنَماَإذ* قليالً به ما يحمدنَّك واِرثٌ *

  :كقول جِذيمةَ األبرش" رب"وما زائدة فى الجميع، وشَمل الواقعة بعد 
  *ترفَعن ثوبى شَماالتُ* ربما أوفَيتُ فى علٍَم *

 . وبعضهم منعها بعدها، لمضى الفعل بعد رب معنًى، وخصه بعضهم بالضرورة

  

، شرطاً كان المؤكد أو جزاء، كقوله فى "إما"وبعد أداة جزاء غير " لَم" كان بعد  ويكون أقل إذا-٥
  :وصف جبل

  *شيخاً علَى كُرِسيِه معمما* يحسبه الْجاهل ما لَم يعلَما *
  أى يعلمن،

  :وكقوله
  *أبدا وقَتُْل بنى قُتَيبةَ شَافى* من تَثْقَفَن منهم فليس بآئٍب *

  :هوقول
  "*ومهما تَشَْأ منه فزارةُ تمنَعا*

نأى تمنع.  
٦- ،ا إذا انتفتْ شروطُ الواجب، ولم يكن مما سبق، بأن كان فى جواب قسم منفىويكون ممتنع 

تَاِهللا تَفْتَأ {: ، ونحو قوله تعالى"تاهللا ال يذهب العرف بين اهللا والناس: "ولو كان النافى مقدرا، نحو
  :وقول الشاعر. }ألقِْسم ِبيوِم الِْقيامِة{: كقراءة ابن كثير: أو كان حاالً. أى ال تفتأ} سفتَذْكُر يو

  *يزخرفُ قوالً وال يفْعُل* يمينًا ألبِغض كلَّ امِرٍئ *
يعِطيك ولَسوفَ {: ، ونحو}ولَِئن متُّم أو قُِتلْتُم إلِلى اِهللا تُحشَرون{: أو كان مفصوال من الالم، نحو

  .}ربك فَتَرضى
  حكْم آِخِر الفعل المؤكَّد بنون التوكيد
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 فإن كان مسندا إلى اسم ظاهر، أو إلى ضمير الواحد المذكر، فُِتح - ١: إذا لحقت النون بالفعل
لَينْصرن زيد، "آخره لمباشرة النون له، ولم يحذف منه شئ، سواء كان صحيحا أو معتالً، نحو 

لَيونيعسلَيو ،نوغْزلَيو ،نالم الفعل إلى أصلها" قِضي برد.  
 وإن كان مسندا إلى ضمير االثنين، لم يحذَفْ أيضا من الفعل شئ، وحِذفت نون الرفع فقط، -٢

تَقِضيان، لتوالى األمثال، وكُِسرت نون التوكيد، تشبيها لها بنون الرفع، نحو لَتَنْصران يا زيدان، ولَ
يانعلَتَسو ،انوولَتغز.  

 وإن كان مسندا إلى واو الجمع، فإن كان صحيحا حذفت نون الرفع لتوالى األمثال، وواو -٣
 . لَتَنصرن يا قوم: الجمع اللتقاء الساكنين، نحو

  

على ما وإن كان ناقصا وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة، حذفت أيضا الم الفعل زيادة 
لَتَغْزن ولَتَقضن يا قوم، بضم ما قبل النون فى األمثلة الثالثة، للداللة على المحذوف، : تقدم، نحو

فإن كانت العين مفتوحة، حذفت الم الفعل فقط، وبقى فتح ما قبلها، وحركت واو الجمع بالضمة، 
  .لَتَخْشَون ولَتَسعون: نحو

  .ى الحذف اللتقاء الساكنين، إن شاء اهللا تعالىوسيأتى الكالم على ذلك ف
لتَنْصِرن يا دعد، ولتَغِْزن :  وإن كان مسندا إلى ياء المخاطبة، حذفت الياء والنون، نحو-٤

ولتَرِمن، بكسر ما قبل النون، إال إذا كان الفعل ناقصا، وكانت عينه مفتوحة، فتبقى ياء المخاطبة 
  .لتَسعِين ولتَخْشَِين يا دعد:  قبلها، نحومحركة بالكسر، مع فتح ما

 وإن كان مسندا إلى نون اإلناث، زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد، وكسرت نون التوكيد، -٥
  .لتَنصرنان يا نسوة ولتَسعينَان، ولتَغْزونَان، ولَترِمينَان: لوقوعها بعد األلف، نحو

: ونحو. اضربن يا زيد، واغزون وارِمين واسعين: جميع ذلك، نحوواألمر مثل المضارع فى 
واسِعيان وارِميان يا زيداِن واغِزوان ِربانونحو: ونحو. اض ،نواقض نيا زيدون واغْز بناضر :

نوعواس نإلخ... اخْشَو.  
  :وتختص النون الخفيفة بأحكام أربعة* 

تقع بعد األلف الفارقة بينها وبين نون اإلناث؛ اللتقاء الساكنين على غير حده، فال أنها ال : األول
نانتقول اخْشَي.  

  .ال تضِربان يا زيدان، لما تقدم: أنها ال تقع بعد ألف االثنين، فال تقول: الثانى
  .ن الياء بعد األلف، بسكو}ومحياى{: ونقل الفارسى عن يونس إجازته فيهما، ونظَّر له بقراءة نافع

  :أنها تُحذف إذا وليها ساكن، كقول األضبط بن قُربع السعِدى: الثالث
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  *وأقِص القَِريب ِإن قَطَعه* فَِصْل ِحباَل البعيِد ِإن وصَل الْحبَل *
* َأن لَّكع الفقير ه* وال تُِهينفَعقد ر رها والدموي كَعتَر * 

  
  نأى ال تهينَ

، }لنسفَعا{: أنها تُعطَى فى الوقف حكم التنوين، فِإن وقعت بعد فتحة قلبت ألفًا، نحو: الرابع
  :، ونحو}ليكُونًا{و
  *وال تعبِد الشَّيطان واهللا فاعبدا* وِإياك والميتَاِت ال تَقْربنَّها *

تقول فى الوصل . جلهاوإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حِذفت، ورد ما حذف فى الوصل أل
اضِربون واضِرِبين، فإذا وقفتَ عليها حذفت النون، : اضربن يا قوم، واضِربن يا هند، واألصل

  .اضربوا، واضربى: لشبهها بالتنوين، فترجع الواو والياء؛ لزوال الساكنين، فتقول
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