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  تذكرة بأهم أحكام توكيد الفعل بالنُّون
  

  )∗(حممد مكي احلسين اجلزائري.د
  

األثر املعنوي هلذه النون هو توكيد املعىن، وختليص زمن املضارع لالستقبال، 
، أو ثقيلة مفتوحةوتكون النون . وتقوية االستقبال يف صيغة األمر أو إرجاعها إليه

 لَُيْسَجَننَّ َولََيكُوًنا مَِّن الصَّاِغرِيَن...: يف قوله تعاىل وقد اجتمعتا خفيفة ساكنة،
  ].٣٢/ يوسف[

  !لَيكوَنْن: وُيجيز البصريون أن تكتب املخففة نوًنا كما هو شائع
أما الكوفيون فيجيزون كتابة النون املخففة باألِلف مع التنوين، كما يف اآلية 

  :كقول الشاعرالكرمية؛ فإنْ وقفَت عليها وقفَت باألِلف، 

 وإّياك واملَْيتـاِت، ال َتقَْرَبنَّهـا  فاْعُبداْوال َتْعُبِد الشيطانَ، واهللا     

  :وقول اآلَخر! اُْعُبْد: واَهللا فاْعُبَدنْ، أي: األصل

  املدىأَقِْصْر، فَلَْسَت ُمبقِْصرٍ، ُجْزَت  فاْرَبَعاْ وَبلَْغَت حيث النجُم َتْحَتَك،   

  !َتَوقَّف= ِاْرَبْع : ِاْرَبَعْن أي: واألصل
                                                           

  . عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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٨١٦

  .وال يؤكَّد بالّنوَنْين اخلفيفة والثقيلة إال الفعل املضارع وصيغة األمر
  .الفعل املاضي لفظًا ومعًىن ال يؤكَّد بالنُّون أبًدا: أوالً

، كما يف على ِقلَّةأما إن كان ماضًيا لفظًا، مستقبالً معًىن، فقد يؤكَّد هبما 
  :رومنه قول الشاع. حالة الدعاء

  َسْعُدِك، لو َرِحْمِت ُمَتيًَّما    داَمنَّ  لوالِك مل َيُك للصبابة جاحنـا     

يدوم سعدك يف املستقبل، ألن الدعاء الئق باملستقبل، وَعدَُّه ابن هشام : أي
  .شاذًّا) يف املغين(

َتقلب زمَنه إىل ، اليت )مل( أن يكون الفعل املضارع َمْنفيا بـ وأقَلُّ منه
أنه مضارع يف اللفظ، كقول الشاعر ) مل( َسوَّغ توكيد املنفي بـ وإمنا. املاضي

  :َيِصف جبالً َعمَّه اخلصب وَحفَّه النبات
 -مل َيْعلََماْ ما   -َيْحَسُبه اجلاهلُ     شيًخا على كرِسـيِّه ُمَعمََّمـا     

  .َيْعلََمْن: األصل
البن » لزَُّبدا«يف الفقه الشافعي املشهور مبنت » غاية البيان«وكما جاء يف منت 

  : )ه٨٤٤ - ٧٧٣(أرسالن 
ــِه    ُمَعذٌَّب ِمن قَبل ُعّبـاِد الـَوثَنْ       ــاِلٌم بِِعلِْم ــْنفََع  مل َيْعَملَ
ــلُ ــردودةٌ ال ُتقب ــه م  وكُلُّ َمن بغـري ِعلـمٍ يعمـلُ  أعمالُ

  .توكيد صيغة األمر:ثانًيا
  ِاْجَتهَدنَّ، اُْدُرَسنَّ: جيوز توكيد صيغة األمر ُمطْلَقًا، حنو

عبد اهللا بن (وقد َتخرج هذه الصيغة إىل الدعاء، كما يف شعرٍ ألحد األنصار 
  :كان عليه الصالة والسالم ُيردُِّدُه يوَم غزوة اخلندق) رواحة
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ــا  ــداَم إن القَْين ــت اَألقْ ــأَْنزِلَْن  وثَبِّ ــا فَ ــِكْيَنةً َعلَين   َس
  ).ثبِّت(وَعَدَمُه يف ) أنزلْن(نالحظ التوكيد يف 

  :وحنو
 ِاْستقِدر اَهللا َخًريا واْرَضَينَّ بِـهِ       بيَنما الُعسُر إذْ َداَرْت َمياِسـريُ     فَ

  :وحنو ما جاء يف خطبة الوداع، إذ قال عليه الصالة والسالم
  »...  أن كلَّ ُمْسِلمٍ أٌخ للمسلمَتَعلَُّمنَّأيها الناس، ِاْسمعوا قويل واْعِقلُوه، «

  :جاء يف معاجم اللغة). ه فََتَعلََّمَعلَّْمُت(مطاوع َعلََّم : َتَعلََّم
  !يف موضع ِاْعلَْم ) بصيغة األمر(َتَعلَّْم : يقال

  !ِاْعلَُمنَّ، أي ِاْعلَُموا = َتَعلَُّمنَّ : وعلى هذا

  .توكيد الفعل املضارع: ثالثًا
  .ُتْشرق الشمس كلَّ يوم: املضارع ال يؤكَّد إذا كان خًربا ِصْرفًا، حنو

رع حني يكون مثبًتا، مستقبالً، جواب قسم، مبدوًءا بالالم  جيب توكيد املضا-١
  :املفتوحة اليت تدخل على جواب القسم، وال يفصل بينه وبينها فاصل، حنو قوله تعاىل

َوالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق ٍلََتْركَُبنَّ طََبقًا َعن طََبق ] ؛ وقوله]١٩، ١٨/ االنشقاق:  
كُمَتاللَِّه َألِكيَدنَّ أَْصَناَم] واهللا ألعملَنَّ اخلَري جهدي: ؛ وحنو]٥٧/ األنبياء.  
  : ميتنع بعد القََسم توكيد املضارع بالنون، إذا فَقَد شرط الثبوت فيكون منفًيا- ٢

عيت للشهادة فواهللا : إما لفظًا، حنو) أ مإن ُد .  احلقال أكُت
  :وكقول امرئ القيس

ــا وكــاِهال ــَري مالكً   بـاطال  شـيخي يذهب  واهللا ال     حــىت أُب
ــائالً  ــَسًبا ون ــدٍّ َح ــَري َمَع  القــاتلَني املِلــَك احلُــال ِحــال  خ
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أي ال ] ٨٥/ يوسف [َتاهللا َتفَْتأُ َتذْكُُر ُيوُسف: وإما تقديًرا، حنو قوله تعاىل
ومن . النافية كثٌري يف جواب القَسم عند أمن اللبس) ال(تفتأ تذكره، ألن حذف 

  :هذا قول الشاعر
  َتلَْعـةًَتهـبطُفحاِلف، فال واهللا  أنت للذلّ عارِفُ  من األرض، إال

  ...واهللا ال هتبط تلعةً إال أنت: فاألصل
وميتنع توكيده إذا فقد شرط االستقبال، فيكون زمنه للحال بقرينة تدل ) ب

  :على هذا كقول الشاعر
ــَيْعلُم ــيَيت واســُعلَ   بيوتكملئن تُك قد ضاقت عليكم   ريب أن ب

واِهللا : وحنو). هي املوطِّئة للقسم» لئن«الالم يف  ! (احلاليةألن املعىن هنا على 
  !اآلن لََتذْهُب 
َولََسْوَف ... : وميتنع توكيده إذا كان مفصوالً من الم اجلواب، حنو قوله تعاىل) ج

  !تؤكد الوعد وإن تأخر إىل حني) سوف] (٥/الضحى [ُيْعِطيَك َربَُّك فََتْرَضى
  :، وأمارته)أي جيوز التوكيد وعدمه(تحسن توكيده، لكنه ال يبلغ درجة الواجب  ُيس- ٣

الزائدة للتوكيد، ) ما(املدغم فيها ) إنْ( لألداة فعلَ شرٍطأن يكون املضارع ) أ
  : ، حنو)إّما(أي 

  ...)إن حتذر: األصل. ( من العدّو تأمْن أذاهحتذرنَّإّما 
  ].٢٣/ اإلسراء  [ الِْكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما ِعنَدَكَيْبلَُغنَّإّما : ومنه اآلية
  ].٢٦/ مرمي [ ِمَن الَْبَشرِ أََحًدا فَقُوِليَتَريِنَّفَإِمَّا : واآلية

  :وكقول الشاعر
 غري ذي جِـَدٍةجتْدينيا صاحِ إّما  فما التخلّي عن اِخلالِّن من شيمي     

  .تكرِْمين أُكرِْمك/ إّما تكرَِمنِّي: أن تقولالشاعر الفعل بالنون، إذ يصّح مل يؤكد هنا 
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  .حيثما تكوَننَّ آِتَك: ، حنوفتأكيده قليل» إنْ« أما إن كانت األداة غري  •
 :، حنوجواَب شرط أن يقع الفعلُ أقلُّ منهو

 وَمْهما َتَشأْ منه فَـزارةُ ُتْعِطكُـْم  متنعـاْ ومهما َتَشأْ منـه فَـزارةُ       

  .بنون التوكيد، قَلََبها أِلفًا للوقف، وهو جواب الشرطأصله َتْمَنَعْن » متنعاْ«

  :الزائدة، حنو) ما(أو يأيت بعد أداٍة غري مصحوبٍة بـ 
  منهم فلَـْيَس بآيـبٍ     َنثْقَفَْنَمْن    أبًدا، وقَْتلُ بـين قَُتْيَبـةَ شـايف       

  .من نثقفْن، أي َمن َنظْفَر به
  :الشرطية، كقول الشاعر) إنْ( يف ممل تدغالزائدة اليت ) ما(أن يكون املضارع بعد ) ب

 إذا مات منهم ميٌِّت َسَرق ابُنُه   شـكُريها  ما َيْنُبـَتنَّوِمن ِعَضٍة   

  !ِاعملْ كأَين أنظر إليك، وال تبِطئ: املعىن! ما أََرَينََّكبَعْينٍ : أو كقوهلم يف املثل

  :أن يكون املضارع مسبوقًا بأداِة طلبٍ تفيد) ج

 الثناء عليها، وإال كنَت هدفًا لَْتَدَعنَّ مديح نفِسك، وذََرنِْلتْح:  األمر، حنو-
  .للسخرية واملهانة

  ].٤٢/ إبراهيم [َوالَ َتْحَسَبنَّ اللَّه غَاِفالً َعمَّا َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ:  النهي، كقوله تعاىل-
  ].٢٣/ الكهف [...َوالَ َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غًَدا: وقوله تعاىل

  : وكقول األعشى
 وذا النُُّصَب املنصوَب ال َتْنُسكنَُّه  !وال تعبِد األوثانَ واَهللا فاعبـدا       

  : الَعْرض، حنو-
 إساءةَ َمـن أْعَتَبـك؟    َتْنَسَينَّأال    أي َمن أزال سـبب عتابـك؟      
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  :  التحضيض، حنو-
  ُمْخِلفَـةٍ   بوعٍد غـري   َتُمنَّْنهالّ    كما عهدُتك يف أيام ذي َسـلَم      

  : التمين، حنو-
 َتــَريِنَّينفَلَْيَتــِك يــوم امللتقــى   لكي تعلمي أين امرٌؤ بك هـائمُ      

  : االستفهام، حنو-
  خليالً صان عهـدكمو    أَتهُجَرنَّ  وأخلص الودَّ يف سرٍّ وإعـالِن؟     

  : وحنو
  ارتيـادي الـبال    ميَنَعّنـيفََهل    َد من َحذَرِ املـوِت أن يـأِتَيْن ؟        

  :الدعاء، حنو -
ــُزرِ  ــة اجلُ ــداِة وآف ــمُّ الُع   قـومي الـذين ُهُمـو      ال َيْبَعَدنْ  س

  .كناية عن الكرم: أي ال يهلكن، وآفة اجلُُزر: ال َيْبَعَدنْ
النافية، ومل يكن جواًبا ) ال( جيوز الوجهان إذا كان املضارع مسبوقًا بـ -٤

  : ِلقَسم، حنو قوله تعاىل
َّالَِّذيَن ظَلَُمواِْمنكُْم َخآصَّةًُتِصيَبنَّ َواتَّقُواْ ِفْتَنةً ال ] ؛ وقوله تعاىل]٢٥/ األنفال:  
 َُسلَْيَمانُ َوُجُنوُدُه َوُهْم الَ َيْحِطَمنَّكُْمَيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا َمَساِكَنكُْم ال 
  ].١٨/ النمل [َيْشُعُرون

  :مالحظة
 واقعة يف جواب شرط مقدَّر -  )ال حيطمّنكم( خبالف -...) ال تصينبَّ(مجلة 

املرتَّب على االتقاء عدُم إصابتها  ألن ،)اتقوا(وليست جواًبا لألمر ، )إن تصْبكم(
  .أحًدا ال خصوًصا وال عموًما


