
1 
 

  جوازم الفعل المضارع
القطع، والفعل المضارع في أصل وضعو مرفوع، فإن دخمت عميو إحدى أدوات الجزم ُقطع منو : الجزم في المغة

:  شيء ألجل الجزم، وما يقطع منو يكون عالمة جزمو، وىي ثالث
 {ُجزم بقطع الحركة األصمية وىي الضمة}َلْم َيْكُتْب : السكون، نحو (1)

 
 َلْم َيْدُع   ُجزم بحذف حرف العمة، وىذا الجزم          :  حذف حرف العمة، نحو (2)

  في الفعل المعتل        َلْم َيْرِم    أقوى مّما قبمو، ألنَّ قطع الحرف  
.                            َلْم َيْسَع   الحرف أشدُّ من قطع الحركة

 
 َلْم يكتبوا    ُجزم بحذف النون، وىذا الجزم أقوى :  حذف النون في، نحو (3)

  األفعال الخمسة       َلْم يكتبا     من سابقيو؛ ألنَّ حذف النون أثقل من 
.                               َلْم تكتبي   حذف الحركة أو الحرف الصحيح

 
أدوات جزم الفعل المضارع 

: تقسم أدوات جزم الفعل المضارع على قسمين
  .(الم األمر، ال الناىية، َلْم، َلّما (: ما يجزم فعاًل واحًدا، وىي أربعة حروف:القسم األول

: وليا ثالث مراتب: الم األمر، أو الم الطلب (1)
 ِلتكُتْب َدرَسك، ومنو قولو تعالى: إذا كان صادًرا من أعمى رتبة إلى أدنى، وىو واجب التنفيذ، نحو: األمر :

، وىذه الالم مكسورة دائًما إاّل إذا وقعت بعد الواو أو الفاء (7/الطالق من اآلية)(لِليُي ْنفِل ْن  ُيو سَسعَس ٍة مِلنْن سَسعَستِل ِل )
لْنيُي ْنمِل ُيوا يِل  لَسعَسلَّل ُيمْن يَسرْن ُيدُيونَس ) :فتسّكن، كقولو تعالى ييُيوا لِل  وَس تَسجِل : ، وقولو تعالى(186/البقرة من اآلية)( َسلْنيَسسْن

يُيونَس ) زَساااًل يِلمَسا  َسا ُيوا يَس ْنسِل لْنيَسيْن ُيوا  َس ِليراًلا جَس  (.82/التوبة)( َسلْنيَسضْن َس ُيوا قَسلِليياًل وَس
 يُّكَس قَسالَس إِل َّل ُيمْن ): إذا صدر من األدنى رتبة إلى األعمى، نحو قولو تعالى: الدعاء لَسيْن َسا رَس ا يَسامَسالِلكُي لِليَسقْنضِل عَس وَس َسادَسوْن

 (.77/الزخرف)(مَسا ِل ُيونَس 
 ياأخي ِلُتْسِرْع  : إذا صدر بين متساويين في الرتبة، نحو: االلتماس 
: وىي التي يطمب بيا ترك الفعل، وليا المراتب الثالث السابقة نفسيا، فمثال األمر قولو تعالى: ال اهي ( ال) (2)

سُيوراًلا) لُيولَس اًل إِللَسى عُي ُيقِلكَس وَسالَس تَسيْنسُيطْن َسا  ُيلَّل الْنيَسسْنطِل  َستَسقْنعُيدَس مَسلُيوماًلا مَس ْن عَسلْن يَسدَسكَس مَسغْن ، ومثال الدعاء (29/اإلسراء)(وَسالَس تَسجْن
لِل َسا ): قولو تعالى ينَس مِلنْن قَسيْن لَسى الَّل ِل لْنتَس ُي عَس مَس راًلا  َسمَسا  َس لَسيْن َسا إِلصْن لْن عَس مِل يَّل َسا وَسالَس تَس ْن طَسأْن َسا رَس ي َسا أَسوْن أَسخْن يَّل َسا الَس تُي َساخِل ْن َسا إِلنْن  َسسِل رَس

لْن َسا مَسا الَس طَساقَس َس لَس َسا يِل ِل  مِّم يَّل َسا وَسالَس تُي َس  :، ومثال االلتماس قول الشاعر(286/البقرة من اآلية)(رَس
 ال تأَمْن الّدىَر إنَّ الّدىَر ذو ِعَوٍج           َكْم َفرَّق الّدْىُر ّبْعَد الَجْمِع إْخوانا

حرف جزم ونفي وقمب، أي تقمب الفعل من الحال واالستقبال إلى الماضي، والنفي بو غير متوقع : (لَسمْن ) (3)
دَّلتْن ): الحصول، ومنو قولو تعالى ارَسةُي أُيعِل جَس قُيودُيهَسا ال َّلاسُي وَسالْن ِل لَسنْن تَسفْنعَسلُيوا  َساتَّلقُيوا ال َّلارَس الَّلتِل  وَس  َسإِلنْن لَسمْن تَسفْنعَسلُيوا وَس

لَسمْن يُيولَسدْن ): ، وقولو تعالى(24/البقرة)(لِللْن َسا ِلرِلينَس   (.3/اإلخالص) لَسمْن يَسلِلدْن وَس
، ومنو قولو (خرجُت ولّما تشرْق الشمُس : )حرف جزم ونفي وقمب، والنفي بو متوقع الحصول، كقولك: (لّما) (4)

يمَسانُي  ِل  قُيلُيويِل ُيمْن ): تعالى لِل ااْنِل لَسمَّلا يَسدْنخُي لَسمْن َسا وَس لَس ِلنْن قُيولُيوا أَسسْن رَسابُي  مَس َّلا قُيلْن لَسمْن تُي ْنمِل ُيوا وَس َسعْن الحجرات من )(قَسالَستِل األْن



2 
 

رِل  يَسلْن لَسمَّلا يَس ُيوقُيوا عَس َسابِل ): ، وقولو تعالى(14/اآلية رُي مِلنْن يَسيْن ِل َسا يَسلْن هُيمْن  ِل   َسكٍّك مِلنْن  ِل ْن لَسيْن ِل ال ِّم ْن لَس عَس  (أَسأُي ْنزِل
(. 8/ص)

حروف :  ما يجزم فعمين، يسمى األول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط، وىما قسمان:القسم ال ا  
. (إْن، إذما): الشرط وأسماء الشرط، أّما الحروف فحرفان

ومن أمثمتيا قولو . وىي األصل في أدوات الشرط؛ ألنَّ بقّية األدوات إنَّما تجزم لتضمنيا معناىا: (إنْن ) (1)
يْن ُيمْن يِل ِل اللَّل ُي ): تعالى اسِل فُيووُي يُي َس اِإِلنْن تُييْندُيوا مَسا  ِل  أَس ْنفُيسِل ُيمْن أَسوْن تُيخْن أْن ): ، وقولو تعالى(284/البقرة من اآلية)(وَس إِلنْن يَس َس

رِلينَس  يَسأْنتِل يِل خَس يْن ُيمْن أَسيُّ َسا ال َّلاسُي وَس (. 133/النساء من اآلية)(يُي ْنهِل
الشرطية بعد التركيب ( إنْ )الزائدة لمتوكيد، ثّم تضمنت معنى ( ما+ )الظرفية ( إذ)وىي مركبة من : (إ َسما) (2)

 :، ومنو قول الشاعر(إذما تجتيْد تنجحْ ): فعممت عمميا، نحو قولك
نََّك إْذما تَأِت َما أْنَت آِمٌر          ِبِو تُْمِف َمْن إّياُه تَأُمُر آِتَيا   َوا 

. (َمْن، ما، ميما، متى، أّياَن، أيَن، أّنى، حيثما، كيفما، أيُّ ): وأّما أسماء الشرط فيي
 (مَسنْن يَسقْنتَسرِل ْن  َسسَس َس اًل  َسزِلدْن لَس ُي  ِلي َسا  ُيسْن اًلا إِلنَّل اللَّل َس  َسفُيورٌر  َس ُيورٌر ): اسم شرط لمعاقل، نحو قولو تعالى: (مَسنْن ) (1)

يْنراًلا يَسرَسوُي ) :، وقولو تعالى(23/الشورى من اآلية)  (.7/الزلزلة)( َسمَسنْن يَسعْنمَسلْن مِل ْنقَسالَس  َسرَّلةٍة خَس
لَسمْن ُي اللَّل ُي ) :اسم شرط لغير العاقل، نحو قولو تعالى: (ما) (2) يْنرٍة يَسعْن مَسا تَسفْنعَسلُيوا مِلنْن خَس ، (197/البقرة من اآلية)(وَس

مَسا  َس َسا ُيمْن عَس ْن ُي  َسا ْنتَس ُيوا): وقولو تعالى  (.7/الحشر من اآلية)(مَسا  تَسا ُيمُي الرَّلسُيولُي  َسخُي ُيووُي وَس
نُي لَسكَس ): اسم شرط لغير العاقل، نحو قولو تعالى: (م ما) (3) رَس َسا يِل َسا  َسمَسا  َس ْن قَسالُيوا مَس ْنمَسا تَسأْنتِل َسا يِل ِل مِلنْن  يَس ٍة لِلتَسسْن َس وَس

 (.132/األعراف)(يِلمُي ْنمِل ِلينَس 
 :اسم زمان تضمن معنى الشرط، نحو قول الشاعر: (متى) (4)

 أَنا اْبُن َجاًل َوَطاّلع الثَّنيا         متى أَضْع الِعَماَمَة تعرُفني
: اسم زمان تضمن معنى الشرط، نحو قول الشاعر: (أّيانَس ) (5)

َذا          َلْم تُْدِرِك األْمِن ِمنَّا َلْم َتَزْل َحِذَرا   أّياَن ُنؤِمْنك تَأَمْن َغْيَرَنا َوا 
أَسيْننَس مَسا تَس ُيو ُيوا يَسأْنتِل ): الزائدة، نحو قولو تعالى( ما)اسم مكان تضمن معنى الشرط، وكثيًرا ما تمحقو  (أينَس ) (6)

يعاًلا مِل وجٍة ) :وقولو تعالى ،(148/البقرة من اآلية)(يِل ُيمُي اللَّل ُي جَس لَسوْن  ُي ْنتُيمْن  ِل  يُيرُي تُي وَس رِل ْن ُيمُي الْنمَسوْن أَسيْن َسمَسا تَس ُيو ُيوا يُيدْن
 (.78/النساء من اآلية)(مُي َسيَّلدَسةٍة 

 :اسم مكان تضمن معنى الشرط، نحو قول الشاعر: (أّ ى) (7)
 َخِمَميَّ أّنى تَأِتياني تَأِتيا          أًخا َغْيَر َما ُيْرِضيُكَما اَلُيَحاِوُل 

 :اسم مكان تضمن معنى الشرط، نحو قول الشاعر: ( ي ما) (8)
 َحْيُثَما َتْستَِقْم ُيَقّدْر َلَك اهلُل            َنَجاًحا ِفي َغاِبِر األّياِم 

اسم مبيم تضمن معنى الشرط، وىي معربة من بين أخواتيا؛ لمالزمتيا اإلضافة إلى المفرد غالًبا، : (أ ُّ ) (9)
أًيا : )وقد يحذف المضاف فيمحقيا التنوين عوًضا عنو، نحو قولك. (أيُّ طالٍب يجتيْد ينجحْ ): نحو قولك

لَسيْننِل ): ومن األمثمة عمى ذلك قولو تعالى. بعدىا( ما)وقد ُتزاد . (يجتيْد ينجحْ  َسجَس يَسيْن َسكَس أَسيَّلمَسا األْن قَسالَس  َسلِلكَس يَسيْن ِل  وَس
لَسى مَسا  َسقُيولُي وَس ِليلٌر  لَس َّل وَساللَّل ُي عَس وَسانَس عَس يْنتُي  َسيَس عُيدْن قُيلِل ادْنعُيوا اللَّل َس أَسوِل ادْنعُيوا ): ، وقولو تعالى(28/القصص)(قَسضَس

مَسااُي الْن ُيسْن َسى َسسْن مَسنَس أَسيًّا مَسا تَسدْنعُيوا  َسلَس ُي األْن  (.110/اإلسراء من اآلية)(الرَّل ْن
  إعراب أدوات ال رط 

 .ال محل ليما من اإلعراب (إْن، إْذما)حرفا الشرط  (1)
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فيو منصوب محاًل عمى أّنو مفعول فيو  (أيَن، أّنى، أّي، أّيان، متى، حيثما)ما دّل عمى زمان أو مكان  (2)
 .(أينما تجمْس أجمْس ): لفعل الشرط، نحو

. اسم شرط جازم لفعمين في محل نصب مفعول فيو لفعل الشرط: أينما
 :ليا حاالت في اإلعراب (َمْن، ما، ميما)األدوات  (3)

 يأِت )َمْن : تعرب مبتدأ، وجممة الشرط خبره، إذا كان فعل الشرط الزًما أو متعدًيا استوفى مفعولو، نحو
 (.ميما ينزْل بك من خطب فاحتمْموُ )، (ما تفعْمُو تجْدهُ )، (تكرْموُ 

 (.ما تزرْع تحصْده)، (ِمْن تجاوْز فأحسْن إليو: تعرب مفعواًل بو، إذا لم يستوف فعل الشرط مفعولو، نحو 
اسم معرب، كما تقدم، وىي تعرب بحسب ما تضاف إليو، فإن أضيقت إلى زمان أو مكان كانت مفعواًل : أيّ  (4)

 .(أيَّ بمٍد تسكْن أسكنْ )، (أيَّ يوٍم تذىْب أذىبْ ): فيو، نحو
ن أضيفت إلى غير الظرف أو المصدر، فحكميما حكم  أيُّ ضيٍف ): ، فتقع مبتدأ في نحو(َمْن، ما، ميما)وا 

(.  أيَّ كتاٍب تقرْأ تستفدْ : )، وتقع مفعواًل بو في نحو(تجْدُه أكرْموُ 
 


