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ُكوُن، َوالَحْذُف.َمَتاِن: َولِْلَجْزِم َعَل   السُّ

ُكوُن؛  ا السُّ ِحيِح اآلِخرِ.َفَأمَّ  َفَيُكوُن َعَلَمًة لِْلَجْزِم فِي: الِفْعِل الُمَضاِرِع الصَّ

 : (1)الشَّرُْح

ُكوُن، َوالَحْذُف َمَتاِن: َولِْلَجْزِم َعَل ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ  ا  ،السُّ َفَأمَّ

ُكوُن؛  ِحيِح اآلِخرِ ): وهو فقط واحد ألمر (َفَيُكوُن َعَلَمةً السُّ  املرادو  (الِفْعِل الُمَضاِرِع الصَّ
  مثل  ،والياء والواو  األلف :وهي العلة حروف  من حرف  آخره يف سلي : أي اآلخر بصحيح

  :مل «مل أيكل» يف اجلزم تقول:  «أيكل»  : ومثل ،«يذهب مل» :تقول اجلزم فيف «يذهب»
  صحيح  مضارع فعلألنه  ؛فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون :أيكل ،حرف جزم

 .اآلخر
ۡ َولَۡم يُوَلۡ } :سبحانه قال  مضارع فعل «:يلد» ،جازم حرف :«مل»، [3]اإلخالص: {لَۡم يَِلد

 .وهكذا  ،  «ومل يولد»  وكذلك   ؛اآلخر  صحيح  مضارع  فعل  ألنه  ؛السكون  جزمه  وعالمة  جمزوم
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
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 األمثلة

 الفعل المضارع المجزوم بالسكون * 
لَۡم  }

َ
حۡ أ  [.  1{ ]الشرح:لََك َصۡدَركَ  نَۡۡشَ

دٗرا َولَۡم  } ٰ ُمۡدب دۡب  َوَّلى  [.  10{ ]النمل:ُيَعق 

لَۡم  }
َ
ديٗما َف   كَ ََيددۡ أ  [.  6{ ]الضحى: اَوىٰ   َ يَت

د ٱ َمَع ََتَۡعۡل َّلى }  [.  22{ ]اإلسراء:إدَلًٰها َءاَخرَ  ّللى

ُ تَُكن   َولَمۡ } ونَهُ  ۥّلى د ٱمدن ُدوند  ۥفدئَةٞ يَنُُصُ  [.  43{ ]الكهف:ّللى

هدۡم إدَّلى قَلديٗلا تُۡسَكن فَتدلَۡك َمَسٰكدُنُهۡم لَۡم } دۢن َبۡعدد  [.  58{ ]القصص:م 

ا } يَمٰنُ ٱيَۡدُخلد َولَمى دُكۡما  ۡۡلد  [.  14{ ]احلجرات:ِفد قُلُوب

ّٖ َوََّل َتۡنَهۡرُهَما  َتُقل فََل } ف 
ُ
ىُهَمآ أ  [.  23{ ]اإلسراء:ل

 [.  12{ ]احلجرات:بىۡعُضُكم َبۡعًضا  َيۡغَتب َوََّل }

لَۡم  }
َ
نى َتۡعلَۡم أ

َ
َ ٱ أ َمَٰوٰتد ٱُملُۡك  ۥ َّلُ  ّللى ۡرضد  ٱ وَ  لسى

َ
 [.  107{ ]البقرة:ۡۡل

ىۡم  } يىامّٖ ِفد ََيدۡد  َفَمن ل
َ
َياُم ثََلَٰثةد أ  [.  196{ ]البقرة:وََسۡبَعٍة إدَذا رََجۡعُتۡم   ۡۡلَج د ٱفَصد

ۡم لَۡم  }
َ
رُۡهۡم أ  [.  10:يس] { ََّل يُۡؤمدُنونَ تُنذد

د تُۡۡشدۡك َيُٰبََنى ََّل } دا ٱب  [.  13{ ]سورة لقمان:ّللى

بۡ َقٰتدلُوُهۡم } د ُ ٱ  ُهمُ ُيَعذ  يُكۡم َويُۡخزدهدۡم وَ  ّللى يۡدد
َ
دأ  [.  14{ ]التوبة:َعلَۡيهدمۡ ُكۡم يَنُُصۡ ب

ا ََّل } َ ٱ إدنى َتۡفَرۡح  [.  76{ ]القصص:لَۡفردحديَ ٱََّل ُُيدبُّ  ّللى

ۡل َوََّل } دينَ ٱَعند تَُجٰدد نُفَسُهۡم    َّلى
َ
 [.  107{ ]النساء:ََيَۡتانُوَن أ

لَۡم  }
َ
مََنۡلُق أ هديّٖ  كُّ آءّٖ مى دن مى  [.  20{ ]املرسالت:م 
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د ٱ َويَۡعُبُدوَن مدن ُدوند } َ  ّللى دۡل ۡم َما ل دهد يَُن   [.  71{ ]احلج:ُسلَۡطٰٗنا  ۦب

دَك لَۡم  نُظرۡ ٱفَ  } اب  [. 259{ ]البقرة:ۡها يَتََسنى إدََلٰ َطَعامدَك َوََشَ
 


