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 المادة : علم الّصرف     المرحلة األولى /
 / الصباحية  استاذ المادة : د . محمد حسين علي زعيّن

 / المسائية    حسن          د . علياء نصرت                                 
 

 َتوكيُد الفعِل بـ ) ُنوَني التَّوكيد( 
: حرٌف َيخَتصُّ بالّدخوِل على آخِر اأَلفَعاِل إّّل الفعل الماضي فال تتَّصل به ؛ ألنَّها   نون التَّوكيد 

 ّل تدخُل على فعٍل قد وقَع . 
اِكَنة ، والثانية نون التَّوكيد الثقيلة  ونوُن التَّوكيد نوعان : األولى : نون التَّوكيد الخفيفة وهي السَّ

نوٍن   نة من  المكوَّ دة  المشدَّ والنَّوعان ّل محلَّ لهما من اإلعراِب ،  وهي  ساكنة وأخرى مفتوحة ، 
 والتَّوكيد بالّنوِن الثقيلة أشدُّ من التَّوكيِد بالّنوِن الخفيفة . 

د بالّنوِن البناء على الفتح ، إّّل إذا فصَل بيَنه وبين الّنون ألُف اّلثنين ، أو واو   وحكُم الفعِل المؤكَّ
 .  الجماعة ، أو ياء المخاطبة
 أحكام توكيد األفعال بالّنون: 

الماضي  أوَّلً  الفعل   :   ، الَماضي  الزََّمِن  على  َيُدلُّ  ألنَُّه  بالّنوِن؛  الماضي  الفعِل  توكيُد  يمتنُع   :
الجمُع   يمكُن  ّل   ، متناقضان  أمران  وهذان   ، المستقبل  للزَّمِن  تلحقُه  الَّذي  الفعَل  ُتَخلُِّص  والّنون 

 تقوَل : اْجَتَهَدنَّ زيٌد.بينهما ، فال يصحُّ أْن 
األمر  ثانًيا فعل  والمستقبِل :  الطَّلِب  على  يدلُّ  ألنَّه  ؛  بال شرط   ، بالّنوِن مطلًقا  توكيُدُه  يجوُز   :

 َنْحُو: اْفَتْح كتاَبَك واقَرْأ مقّدمَته ، بعد الّتوكيِد : اْفَتَحنَّ كتاَبَك ، واْقَرَأْن مقّدمَتُه . 
 ُه أربُع حاّلٍت :: ل : الفعل المضارع ثالًثا

 وجوب توكيد الفعل المضارع بالّنون :  -1
 يجُب توكيُد الفعِل المضارِع بالّنون ، إَذا وقَع جواًبا للَقَسِم ، واسَتوَفى ثالَثة شروٍط  : 

 أن يكوَن مثبًتا ، غير منفّي . -أ
 أن يكوَن داّلا على المستقبل ، ّل الحال . -ب
 الَقَسِم بفاصٍل .أن يكوَن غيَر مفصوٍل عن ّلِم -ت

 فإذا ُأِخلَّ بشرٍط منها امتُِنَع توكيُدُه .
نقوُل : ) أَنا ُأخِلُص في َعَمِلي ( ، ) أَنا ُأَساِعُد الَفقيَر( ، ) َأَنا َأدُعو َلَك بالَخيِر( : بعد الّتوكيد :  

  بالَخيِر. وهللِا أَلُخِلَصنَّ في َعَمِلي ، َوأَلَُساِعَدنَّ الَفقيَر ، َوأَلَْدُعَونَّ َلكَ 
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 جواز توكيد الفعل المضارع بالّنون : -2
 يجوُز توكيُد الفعِل المضارِع بالّنوِن في الحاّلِت اآلتية : 

 إذا جاَء بعَد أداٍة من أدواِت الطََّلب ، وهَي :  -أ
غيُر الكبيَر .  •  ّلم األمر : َنْحُو : ِلَيْحَتِرَمنَّ الصَّ
 الَخيِر . )ّل( النَّاهَية : َنْحُو : ّل ُتْعِرَضنَّ عن  •
 أدوات اّلستفَهام : َنْحُو : هل َتسَعَينَّ في َطَلِب العلِم ؟ •
 التََّمّني : َنْحُو : َلْيَتَك َتْمِلَكنَّ َنفَسَك عنَد الَغَضِب .  •
 التََّرّجي : َنْحُو : َلَعلَّ هللَا َيْشِفَينَّ َأَخاَك .  •
 الَعْرُض : َنْحُو : َأَّل َتزوَرنَّ َأَخاَك المريَض .  •
 الَحضُّ : َنْحُو : َهاّل َتَتَجنََّبنَّ جليَس الّسوء .  •
بـ ) ما ( الّزاِئَدة ،   -ب يجوُز توكيُد الفعِل المضارِع إذا جاَء فعَل َشرٍط لألداِة ) إْن ( المدغمة 

  ((وتوكيده هنا قريٌب من الواجِب ، ولم يرد في القرآن الكريم أّّل مؤكًدا ، كما في قولِه َتَعالى  
َتَخاَفنَّ من قوٍم خَياَنًة فانِبْذ إَليِهم عَلى َسَواء (( سورة األنفال / اآلية   ، ومثال ترك   58وإمَّا 

 توكيده قول الّشاعر :  
 َيا َصاِح إمَّا تجدني غيَر ذي ِجَدٍة      َفَما التََّخلِّي عن الُخّّلِن من ِشَيِمي 

 وذلَك جاِئٌز قليٌل . فقد ترَك توكيَد الفعِل ) تجد ( بعد ) إمَّا ( ، 
أن يكوَن الفعُل المضارُع جائَز الّتوكيد ، ولكنَّ توكيَده قليٌل ، واألحسُن ترُكُه ، وذلَك إذا جاَء    -3

 الفعُل المضارُع :  
بعد ) ّل ( الّنافية ، كما في قوله تعالى : )) واتَّقوا فتنًة ّل ُتِصيَبنَّ اّلذيَن َظَلُموا منكم   -أ

ة (( سورة األنفا  .  25ل / اآلية خاصَّ
اعِر :  -ب  بعد ) لم ( الجازمة ، كما في قوِل الشَّ

ِه ُمَعمََّما   يحسبُه الجاهُل مالم َيعلما    شيًخا على كرسيِّ
فقد َأكََّد الفعَل ) َيْعَلم ( بنوِن التَّوكيِد الخفيفِة ) َيْعَلَمْن ( ، وقد ُقِلَبْت نوُن التَّوكيِد الخفيفِة ) ألًفا  

 الوقِف ، فصاَر : ) َيْعَلَما ( . ( في 
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رطيَّة ، كما في المثاِل : ) ِبَعْيٍن َما َأَرَينََّك  -ت بعد ) ما ( الزائدة ، الَّتي لم ُتسَبق بـ ) إْن ( الشَّ
( ، فقد أكََّد الفعَل المضارَع ) َأَرى ( بالّنون بعد ) ما ( الّزائدة ، وهذا الَمَثُل ُيضَرُب في الَحثِّ  

ْل َحتَّى أكوَن ّكأنِّي َأَراَك . على العملِ   ، ومعناه : َعجِّ
 أن يكوَن الفعُل المضارُع ممتنَع التَّوكيد : -4

َأَنا ُأِحبُّ  يمتنُع توكيُد الفعِل المضارِع إذا لم ُيسبق بشيء ُيجيُز توكيده ، أو يوجبه ، نحو : 
 العلَم ، وَأكَرُه الجهَل . 

قسِم ، وأخلَّ بشرٍط من الشروِط الثالثة اّلتي سبَق ذكرها وكذلك يمتنُع توكيُده إذا وقَع جواًبا لل
 في وجوب توكيده :

 فمثاُل ما امتنَع توكيُده لكونِه منفياا : وهللِا ّل أقوُل إّّل الحقَّ  
 ومثاُل ما دلَّ على الحاِل ّل المستقبل : وهللِا أَلُْكِرُمَك اآلَن 

 صٍل : تاهلِل َلَسوَف تظهُر الحقيقُة . ومثاُل ما ُفِصَل بيَن ّلِم القسِم والفعِل بفا
 

 طريقة التَّوكيد : •
حيِح اآلخر: أولً    : توكيُد الفعِل الصَّ
 )َأْنَت َتْفَهُم( بعَد الّتوكيد:)هل َتْفَهَمنَّ ؟(    -1   

 )َيْفَهُم ُمَحمٌَّد( بعَد الّتوكيد:)هل َيْفَهَمنَّ ُمَحمٌَّد ؟(      
اهر مــرًَّة أخــرى  ميِر مــرًَّة ، وإلــى الظــَّ فالفعُل المضارُع )َتْفَهُم( فعٌل صحيُح اآلخر، ُأسِنَد إلى الضَّ

 ، ونلحظ أنَُّه مرفوٌع في األصِل، وعنَد توكيدِه بالّنون ُيبَنى على الفتح .
 ا َتْفَهَماِن( بعَد الّتوكيد:)هل َتْفَهَماِن+ ّن؟(  = )هل تفهمانِّ ؟(.)َأْنُتمَ   -2

ِذَفْت نــوُن الرَّفــع ،  ُم( فعــٌل صــحيُح اآلخــر ُأســِنَد إلــى ألــف اّلثنــين، وقــد حــُ فالفعُل المضــارُع )َتْفهــَ
 وبقيْت نوُن التَّوكيِد ثقيلًة مكسورًة ، وكان الفعُل ُمْعَرًبا .

 َتْفَهُموَن( بعَد الّتوكيد:)هل َتْفَهُموَن+ نَّ ؟( = )هل َتْفَهُمْونَّ ؟(= )هل َتْفَهُمنَّ ؟()َأْنُتم  -3
ــِع  ِذَفْت نـــوُن الرَّفـ ــُ ُم( فعـــٌل صـــحيُح اآلخـــر ُأســـِنَد إلـــى )واو الجماعـــة( ، وقـــد حـ ــَ فالفعـــُل المضـــارُع )َتْفهـ

اكن ميُر )الـــواو( ّللتقـــاء الســـَّ ــوالي األمثـــال ، ثـــم ُيحـــَذُف الضـــَّ ا ، فـــإعراب لتـ ين ، ويبقـــى الفعـــُل ُمعَربـــً
ات  ــَ ــال ) أي : الّنونـ ــة لتـــوالي األمثـ ون المحذوفـ ــّ ــٌل مضـــارٌع مرفـــوٌع ، وعالمـــة رفعـــه النـ ( : فعـ نَّ )َتْفَهمـــُ
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اكنين في محل رفع فاعــل ، والنــّون: نــون التَّوكيــد  الّثالث ( ، و) واو( الجماعة المحذوَفة ّللتقاء السَّ
 ّل محلَّ لها من اإلعراب .

ــُل  -4 ّن ؟( فالفعــ ْينَّ ؟( =)هــــل َتْفَهمــــِ َننَّ ؟( = )هــــل َتْفَهمــــِ ْيَن( بعــــَد الّتوكيــــد:)هل َتْفَهِميــــْ ــِ ِت َتفَهمــ )َأنــــْ
المضارُع )َتْفَهُم( فعٌل صحيُح اآلخر ُأسِنَد إلى ياِء المخاطبــة ، فُتحــَذُف نــوُن الرَّفــِع لتــوالي األمثــال ، 

اك  نين ،وُيعَرُب الفعُل إعراَب الفعِل المسنِد إلى واِو الجماعِة .وُتحَذُف ياُء المخاطبِة ّللتقاء السَّ
 )َأْنُتنَّ َتْفَهْمَن( بعَد الّتوكيد: )هل َتْفَهْمَنانِّ ؟ ( -5

يٌء ،  فالفعُل المضارُع )َتْفَهُم( فعٌل صــحيُح اآلخــر ُأســِنَد إلــى نــون الّنســَوة ، فــال ُيحــَذُف مــن الفعــِل شــَ
َفاِصَلًة بــين نــون التَّوكيــد ونــون الّنســَوة  ، وتكــوُن نــوُن التَّوكيــد ثقيلــًة مكســورًة ، ويبقــى وُيؤَتى باأللف  

كوِن ؛ ّلتِّصاِلِه بنون الّنسَوة.  الفعُل مبنًيا على السُّ
 ملحوظة :

ا توكيــد فعــل األمــر بــالّنون فيشــابه توكيــد  األمثلة المتقدمة تخصُّ توكيــَد الفعــل المضــارع بــالّنون ، َأمــَّ
 فعل المضارع بالّنون ، نقول :ال
 افهَمنَّ يا محمد . -
 افهمانِّ يا طالبان . -
 افَهُمنَّ يا ُطاّلب . -
 افَهِمنَّ يا زينب . -
 افَهْمَنانِّ يا طالباُت . -

 : توكيُد الفعِل المعتّل اآلخر :  ثانًيا
 توكيد الفعل المضارع المعتّل اآلخر بالَياء : ) أ ( 

 هل َتْمِشَينَّ في طريِق الَخير؟،هل َيْمِشَيّن ُمَحمٌَّد في طريِق الَخير؟       َأْنَت َتْمِشي في طريِق الَخيِر    
 هل َتْمِشَيانِّ في طريِق الَخير؟        َأْنُتَما َتْمِشَياِن في طريِق الَخير   
 هل َتْمُشنَّ في طريِق الَخير؟       َأْنُتم َتْمُشوَن في طريِق الَخير      
 هل َتْمِشنَّ في طريِق الَخير؟       َأْنِت َتْمِشْيَن في طريِق الَخير     
 هل َتْمِشْيَنانِّ في طريِق الَخير؟       َأْنُتنَّ َتْمِشْيَن  في طريِق الَخير   

 المعتّل اآلخر بالواو :)ب( توكيد الفعل المضارع 
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 َأْنَت َتْدُعو إَلى الَخْيِر           هل َتْدُعَونَّ إَلى الَخْيِر ؟ هل َيْدُعَونَّ ُمَحمٌَّد إَلى الَخْيِر ؟   
 هل َتْدُعَوانِّ إَلى الَخْيِر ؟     َأْنُتَما َتْدُعَواِن إَلى الَخْيِر       
 هل َتْدُعنَّ إَلى الَخْيِر ؟   َأْنُتم َتْدُعوَن إَلى الَخْيِر         
 هل َتْدِعنَّ إَلى الَخْيِر ؟     َأْنِت َتْدِعْيَن  إَلى الَخْيِر       
 ل َتْدُعوَنانِّ إَلى الَخْيِر ؟ه    َأْنُتنَّ َتْدُعْوَن إَلى الَخْيِر        

 ناقصٌة ) ُمْعَتلَّة اآلخر( فَأفَعال المجموعة ) أ ( ُمْعَتلَّة اآلخر  في اّلمثلة السابقة َأفَعاٌل مضارعةٌ 
ماِئر .   بالياء ، وَأفَعال المجموعة )ب( ُمْعَتلَّة اآلخر بالواو ،وقد جاءت هذه األفعاُل مسندًة إلى الضَّ

حيح اآلخر    نلحُظ أنَّ طريقَة توكيِد األَفَعاِل الُمْعَتلَِّة اآلخر بالياء والواو هي طريقة توكيد الفعل الصَّ
قد   المخاطبِة  ياِء  وإلى  الجماعِة  واِو  إلى  إسنادهما  عند  )َتْدُعو(  و  )َتْمِشي(  الفعلين  أنَّ  ونلحظ   ،
ُحِذَفْت نون الرَّفع من كلِّ واحٍد منهما لتوالي األمثال ، وُحِذَفْت واو الجماعِة وياُء المخاطبة ّللتقاء  

اكنين ،والمخطَُّط اآلتـي ُيوَ  ُح َما جَرى لكلِّ واحٍد من الفعلين من تغييٍر  : السَّ  ضِّ
 

 ُحِذَف حرف العّلة ) الَياء في الفعِل تمشي ، والواو في      َأْنُتم َتْمِشْي + ْوَن ، َتْدُعْو+ ْوَن     
                                                                                   الفعِل َتدعو ( ؛ بسبِب الِتَقاء الّساكنين ، َفَأصَبَحا بعَد الحذف:                                                                                               

 + ْيَن ،  َتْدُعْو+ ْيَن   أنِت َتْمِشيْ 
 
 

    َأْنُتم َتْمُشْوَن وَتْدُعْوَن = بزنة : َتْفُعْوَن             
 َأْنِت َتْمِشْيَن وَتْدِعْيَن = بزنة : َتْفِعْينَ 

 
 

 :    هل َتْمُشْوَن+ نَّ ، وَتْدُعْوَن+ نَّ ؟    
 هل َتْمِشْيَن+ ّن ، وَتْدِعْيَن+ نَّ ؟ 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 وأصبحا عند التَّوكيد :
 

 ُحِذَفِت الّنوُن لتوالي األمثال) َن+ ْن + َن ( فأصبحا
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اكنين) ْو+ْن (         فأصبحا :  هل َتْمُشْونَّ وَتْدُعْونَّ ؟  ُحِذَفِت الواو ّللتقاِء السَّ
اكنين ) ْي + ْن ( هل َتْمِشْينَّ وَتْدِعْينَّ ؟  ُحِذَفِت الياُء ّللتقاِء   السَّ

 
 هل َتْمُشنَّ وَتْدُعنَّ ؟ 
 هل َتْمِشنَّ وَتْدِعنَّ ؟ 

 توكيد الفعل المضارع المعتّل اآلخر باأللِف :  )ج( 
 َأْنَت َتْسَعى في َطَلِب الِعْلِم        هل َتْسَعَينَّ في َطَلِب الِعْلِم ؟هل َيْسَعَينَّ ُمَحمٌَّد في َطَلِب الِعْلِم ؟  
 هل َتْسَعَيانِّ في َطَلِب الِعْلِم ؟        َأْنُتَما َتْسَعَياِن في َطَلِب الِعْلِم   
 هل َتْسَعُونَّ في َطَلِب الِعْلِم ؟       َأْنُتم َتْسَعْوَن في َطَلِب الِعْلِم    
 َأْنِت َتْسَعْيَن  في َطَلِب الِعْلِم          هل َتْسَعِينَّ في َطَلِب الِعْلِم ؟  
 هل َتْسَعْيَنانِّ في َطَلِب الِعْلِم ؟        َأْنُتنَّ َتْسَعْيَن في َطَلِب الِعْلِم     

ابقِة َأفَعاٌل مضارعٌة ناقصٌة ) ُمْعَتلَّة اآلخر( ، وقد جاءت أفعاُل هذِه المجموعة )ج(   في األمثلِة السَّ
مائر .   معتلََّة اآلخر باأللِف ، وتمَّ إسناُدَها إلى الضَّ

َعَينَّ نلحظ أنَّ  َعى( : هــل َتســْ ميِر المستتِر ، فقلنا فــي )َتســْ  األلَف ُقِلَبْت ياًء عند إسناِد الفعِل إلى الضَّ
 ؟ ونقول في )َتْخَشى( : هل َتْخَشَينَّ ؟ ،وكذلك ُيقال في المسند إلى ألف اّلثنين وإلى نون الّنسَوة .

المخاطبة ياء  وإلى   ، الجماعة  واو  إلى  المسنَد  أنَّ  هل    ونلحظ  ؟  َتْسَعُونَّ  هل   (  : قولنا  في  كما 
َتْسَعِينَّ ؟ ( ، َبِقَيْت واُو الجماعة مضمومًة وُفِتَح ما قبلها ، َوَبِقَيْت ياُء المخاطبِة مكسورًة ، وُفِتَح ما  

 قبلها أيًضا . 
 أمَّا الفعُل اللفيف المفروق مثل :)َوَعى اّلذي مضارعه : َيِعي( فهو مثل:)َيْمِشي( فنقول : 

 مع المفرد : هل َيِعَينَّ محمٌد األمَر ؟    واألمر : ِعَينَّ األمَر . -
 مع الجمع : هل َتُعنَّ األمَر ؟     واألمر: ُعنَّ األمَر . -
 مع المخاطبة : هل َتِعنَّ األمَر ؟   واألمر: ِعنَّ األمَر يا سارة . -

 حكُم فعِل األمِر ُيشاِبُه حكَم الفعِل المضارِع في ُكلِّ ما ُذِكَر من طريقِة توكيِدِه  : تنبيه
 :       توكيد الفعل بإحَدى نوَني الّتوكيد  خّلَصة

:  أّوًل : الفعُل الُمسَنُد إَلى اسٍم ُمَذكٍَّر َظاِهٍر ،أو ضميرِه الُمسَتتر ، َوَكاَن الفعُل َصحيًحا أو ُمعَتّلا
 الفعُل في هذِه الَحاَلِة عَلى الَفتِح ، َوَّل ُيحَذُف من الفعِل َشيٌء ، وأمثَلُة ذلَك :  ُيبَنى
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 الّصحيح :   -أ
 َساِلم : َيْذَهَبنَّ ) فعٌل مضاِرٌع مبنيٌّ عَلى الفتِح ( .   -1
 مهموز : اْقَرَأنَّ ) فعُل أمٍر مهموز مبنيٌّ عَلى الَفتِح (    -2
 َضعٌَّف َمبنيٌّ عَلى الَفتِح (  ُمَضعٌَّف : ُردَّنَّ ) فعُل أمٍر مُ   -3

 الُمعَتّل :   -ب
 أجوف :   -1

 َيُقوَلنَّ : فعٌل مضارٌع مبنيٌّ عَلى الَفتِح  -
 ُقوَلنَّ : فعُل أمٍر َمبنيٌّ عَلى الَفتِح  -

 ُمعَتّل اآلخر :    -2
 َيْرِمَينَّ ، َيْدُعَونَّ : فعٌل مضارٌع معتّل اآلخر مبنيٌّ على الفتح .  -
 اْدُعَونَّ : فعُل أمٍر معتلُّ اآلخر مبنيٌّ على الفتح.اْخَشَينَّ ،  -

 لفيف مقرون :    -3
 َيطِوَينَّ : فعٌل مضارٌع لفيف مقرون مبنيٌّ على الفتح. -
 اْطِوَينَّ : فعُل أمٍر لفيف مقرون مبنيٌّ على الفتِح .  -
الحرَف المرفوَع مفتوًحا  : إَذا َكاَن فعُل الواحِد مرفوًعا ، ُثمَّ لحقته نوُن الّتوكيد َصّيرَت  1ملحوظة  

؛ لئال يلتبس الواحُد بالجميِع ، وذلَك قوُلَك : هل َتفَعَلنَّ ذاك ، و هل َتخُرَجنَّ َيا َزيد ؛ ألنََّك لو  
د     ) َتخرجون  أبقيَت الضمََّة عَلى آخِر الفعِل فقلَت : َتْخُرُجنَّ ، لَكاَنْت هذِه صورة الجمِع المَؤكَّ

الحذ بعَد  يؤوُل  إذ   ، المفرِد  (  بيَن صورِة  المَشاكلِة  هذِه  ُيَخلُِّص من  فالفتُح   ، َتْخُرُجنَّ   : إَلى  ِف 
 وصورِة الجمِع في الفعلين . 

: توكيُد فعِل األمِر بالّنوِن ُيَشاِبُه توكيَد الفعِل المضارِع في جميِع َما ُذِكَر، على أنََّك   2ملحوظة  
ذِف آخرِه ، َنْحُو :)اْدُع( و )اْمِش( ، فيجب أن َتُردَّ إلى إذا أكَّدَت بالّنوِن فعَل األمِر المبني على ح

المجزوم   المضارَع  الفعَل  َأكَّدَت  وإَذا  اْمِشَينَّ ،  اْدُعَونَّ ،  فنقول :  ياًء  أو  واًوا  إْن كاَن  الفعِل آخَره 
واًوا أو ياًء فنقول :   بحذِف آخرِه َنْحُو: )ّل َتْدُع( ، )ّل َتْمِش( فيجب أن َتُردَّ إلى الفعِل آخَره إْن كانَ 

 ّل َتْدُعَونَّ ، ّل َتْمِشَينَّ .
.  َأمَّا إذا كاَن المحذوُف ألًفا َنْحُو : )َيْسَعى( فإنَّها تُقَلُب ياًء مفتوحًة فنقول : اْسَعَينَّ ، ّل َتْسَعَينَّ
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 َثانًيا : الفعُل الُمسنُد إَلى ألِف الثنين : 
 الفعُل الُمَضاِرُع :  -أ

 َيْضِرَبانِّ                 نّ +  نِ َيْضِرَباِن              َيْضِرَبا
 

 نوُن الّرفِع         نوُن الّتوكيد                   
 َجَرى في الَفعِل َما َيأتي : 

 ُتحَذُف نوُن الرَّفِع ِلَتَواِلي ثالَثة أمَثال .   -1
 ُتْكَسُر نوُن الّتوكيِد الّثقيَلة ّللِتَقاِء َساِكَنين : األلف ، والّنون األوَلى الُمدَغَمة .   -2

 فعُل األمِر :   -ب 
 اْضِرَبا               ِاْضِرَبانِّ 

َكاَن إّّل كسر نون الّتوكيد ّللِتَقاءِ  َوَما   َوَما َجَرى في فعِل األمِر هَو أنَّ الّنون محذوَفٌة أصاًل ، 
َساِكَنين : األلف ، والّنون األوَلى الُمدَغَمة ، وكَذا الحال في المَضارِع المجزوم : لم َيْضِرَبانِّ ، 

 وكَذا الحاُل في الفعِل الُمعتلِّ : 
 َتْرِمَياِن + ّن                    َتْرِمَيانِّ   -
 َتْدُعَواِن + ّن                    َتْدُعَوانِّ   -
                    َتْسَعَيانِّ        َتْسَعَياِن + نّ  -
اّلثنين   ملحوظة نوَن  حذفَت  الّثقيَلة  الّتوكيد  نون  َوأدخلَت   ، مرفوًعا  اّلثنين  فعُل  َكاَن  إَذا   :

ّلجتماِع الّنونات ، ولم ُتحَذِف األلُف لسكوِن الّنون ؛ ألنَّ األلَف تكوُن قبَل الّساكِن الُمدغم ، ولو  
 َك تريُد اّلثنين .أذهبتها لم ُيعلْم أنَّ 

 
 

 َثاِلًثا : الفعُل الُمسَنُد إَلى واِو الَجمِع : 
 الّصحيُح اآلخر :   -1

 َيْنُصُرنَّ                       نّ +  نَ َيْنُصُرْوَن              َيْنُصُروْ 
 

 نوُن الّرفٍع             نوُن الّتوكيد               
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 َجَرى في الَفعِل َما َيأتي : 
 ُحِذَفْت نوُن الرَّفِع ِلَتَواِلي األمثاِل .  -أ

 ُحِذَفِت الواُو ّللِتَقاِء َساِكَنين : سكون الواو ، وسكون الّنون األوَلى الُمدَغَمة . -ب
عَلى-ت الََّة  الدَّ مََّة  الضَّ هذِه   َأْبَقْيَنا  ُحِذَفْت  ولو   ، الواِو  قبَل  اّلذي  الَحرِف  عَلى  المحذوَفِة  الواِو 

 الّضمَُّة َلُعْدَنا إَلى صورِة المفرِد : ) َيْنُصَرنَّ ( ، وليَس هذا ِبُمَراٍد ُهَنا . 
 الُمْعَتلُّ اآلخر :   -2
 معتّل اآلخر بالواو :   -أ

َيْغُزو ، َفَلمَّا ُأسِنَد إَلى واِو الجمِع َصاَرْت َيْغُزو            َيْغُزْوَن ) كاَن في األصِل :  •
اكَنين َفَصاَر :   صورُتُه : َيْغُزو + ون ، َفُحِذَفِت الواو اّلتي هي ّلُم الكلمِة ّللِتَقاِء السَّ

رفّي : َيْفُعْوَن ، بحذِف ّلِم الميَزان (.   َيْغُزْوَن ، ووزنُه الصَّ
 ْغُزنَّ يَ                     نّ +  نَ َيْغُزوْ  •

 
 نوُن الّرفِع              نوُن الّتوكيد   
 جرى في الَفعِل َما َيأتي :  

 ُحِذَفِت الّنوُن األوَلى وهَي نوُن الّرفِع ِلَتَواِلي األمَثاِل .  -
 ُحِذَفِت الواو ّللِتَقاِء الّساِكَنين .  -
 ُضمَّ َما قبَل الّنون .  -

 معتّل اآلخر بالياء : -ب
َيْقِضي                   َيْقُضْوَن ) أصُلُه : َيْقِضي + ون = َيْقِضْيْوَن ، فاجَتَمَعت   •

الَياُء والواو ، وهما َساكنَتان ، فسقَطت الَياُء فَصاَر : َيْقُضوَن ، وُحِذَفت عَلى هذا ّلُم  
 الميزان فَصاَر : َيْفُعوَن ( . 

  . َيْقُضْوَن + ّن                   َيْقُضنَّ  •
 َجَرى في الَفعِل َما َيأتي :       
 ُحِذَفْت نوُن الّرفِع ِلَتَواِلي األمَثاِل .  -1
 ُحِذَفِت الواو ّللِتَقاِء الّساكنين .   -2
 ُضمَّ الحرُف اّلذي قبَل الّنون للدّلَلِة عَلى واو الّضميِر المحذوَفة .   -3
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 معتّل اآلخر باأللِف : -ت
َيْسَعْوَن ) أصُل هذا الفعِل بألٍف في آخِرِه ، َفَلمَّا َدَخَلْت                     ون  َيْسَعى + •

الواو ، َفُحِذَفِت األلُف  واو الّضمير َصاَر : َيْسَعى + ْون ، فالَتَقى َساِكَنان : األلف و 
 ّللِتَقاِء الّساكنين َفَصاَر: َيْسَعْوَن،وُحِذَفِت الالُم من الميزاِن َفَصاَر: َيْفَعْوَن ( . 

 َيْسَعْوَن + ّن                    َيْسَعُونَّ   •
 َجَرى في الَفعِل َما َيأتي : 

 ُحِذَفْت نوُن الّرفِع ِلَتَواِلي األمَثاِل .  -1
 و الّضميِر بالّضمِّ . ُحرَِّكْت وا  -2

 ومثله في فعِل األمر : ِاْرَضُونَّ ، ِاْخَشُونَّ . 
 َراِبًعا : الفعُل الُمسنُد إَلى َياء المؤّنَثة المخاطبة :

 ِرنَّ      الفعُل الّصحيح : َتْنُصِريــــــــــــــــــــــــــــــــــــْـــــــــــــــــــــــــَن   +  ّن                      َتْنُص  –أ 
 

 َياء الُمَخاَطَبة                  عالَمة الّرفع             
 جرى في الَفعِل َما َيأتي : 

 ُحِذَفِت الّنوُن األوَلى ، وهَي عالَمة الّرفِع ِلَتَواِلي األمَثاِل .   -1
2-    ، الَياء  سكون   : الّساِكَنين  ّللِتَقاِء  الُمَخاطَبة  المؤنََّثة  ضمير  هَي  اّلتي  الَياُء  ُحِذَفِت 

 سكون الّنون األوَلى من المشّددة . و 
 َيبَقى َما قبَل نون الّتوكيد مكسوًرا دّلَلًة عَلى الَياِء المحذوَفة .   -3

 :( َتْغِزْينَ )، والمعتّل اآلخر بالواو(َتْرِمْيَن )   الفعل المعتّل اآلخر بالّياء -ب
                                    

ي آخره  األول   : معتاّلن  فعالن  وعنَد هذان   ،  ) َيْغزو   ( واو  آخرُه  والّثاني   ،  ) َيْرِمي   ( اء 
إسَناِدهَما إَلى َياِء المَؤنََّثِة الُمَخاَطَبة ُحِذَف حرُف العلَِّة ، وعنَد توكيِدِه بالّنون حصَل فيِه َما  

 حصَل في الّصحيِح ، وهذِه صورُتهما :  
 َتْرِمي + ين                 َترميين                َتْرِمْيَن   -

 َتْرِمْيَن + ّن                 َتْرِمنَّ   ) بحذِف الّياِء ونون الّرفِع ( . 
 َتْغُزو + يَن                 َتْغزويَن                  َتغِزْيَن  -
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 ) بحذِف الَياِء ونون الّرفِع ( . َتْغِزْيَن + ّن                َتْغِزنَّ   
 الفعُل المعتّل اآلخر باأللِف : -ت

 َتْسَعْيَن  َتْسَعى            َتْسَعى + ْيَن                   -
 َتْسَعِيّن                َتْسَعْيَن + ّن   

 جرى في الَفعِل َما َيأتي : 
 َسَقَط حرُف العلَِّة ) األلف ( من آخِر الفعِل ّللِتَقاِء الّساِكَنين)األلف و الَياء (.   -1
 َسَقَطْت نوُن الّرفِع ِلَتَواِلي األمَثاِل .   -2
 تثبيت َياء المَؤنََّثة الُمَخاطَبة .   -3
 ُتَحرَُّك هذِه الَياُء بالكسِر .  -4

 َخامًسا : الفعُل الُمسَنُد إَلى نوِن الّنسوِة :  
 ْكتُْبَن + ّن                          َيْكتُْبَنانِّ  يَ 

 َتْسَعْيَن + ّن                         َتْسَعْيَنانِّ 
 َتْدُعوَن + ّن                         َتْدُعْوَنانِّ 

 والمالحظ عَلى هذِه الّصيَغِة َما َيأتي : 
 لم ُيحَذْف من الفعِل َشيٌء .   -1
وبهذِه    -2  ، أمَثال  ثالثُة  َيَتَتاَبع  لئال  ؛  الّتوكيد  ونون  الّنسوِة  نوِن  بيَن  َفاِصَلٌة  ألٌف  ُأدِخَلت 

 األلف الفاِصَلة يزوُل اّلستثَقاُل . 
 ُتكَسُر نوُن الّتوكيد .   -3
 

 :  تمرين
 ماحكم توكيد األفعال في الّنصوِص اآلتية : -

 (  42إبراهيم /  (   )  غافّلً ول َتحَسَبنَّ ّلّاَ قال تعالى : )
 (  4الضحى / (   ) ولَسوف ُيعطيَك َربَُّك فَترضىَ قال تعالى : ) 
 قال الشاعر : 

ْيَهالُكلِّ ذي حاجٍة                  يدًا    أُلْسِدَينَّ في ُعنقي     ُيَرجِّ


