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 شكر وعرفان
 :الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على النبي المصطفى وبعد   
عظيم  ألصحاب الفضل في إتمام هذا يشرفني أن أتوجه بالشكر الجزيل واالمتنان ال      

العمل وعلى رأسهم األستاذة فهيمة لحلوحي التي أشرفت على هذه المذكرة ووهبتني من 
جميال وحلما جليال ولم تبخل علي بمالحظاتها القيمة وقتها الثمين وأظهرت معي صبرا 

 .وتوجيهاتها السديدة 
كما أقدم شكري وعرفاني العميقين لجميع أفراد عائلتي األعزاء الذين كانوا خير سند     

 وأخص بالذكر والدي   استطاعته،لي ولم يتوانوا للحظة عن تقديم أي عون كل حسب 
 .الحبيبين

أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل ولتفضلهم بتتبع  يفوتني شكر كما ال    
ثرائه بتوجيهاتهم ومالحظاتهم القيمة  .المعايب التي شابته ، وا 

شكرا خاصا أيضا إلى جميع أساتذتي األعزاء بقسم اللغة واألدب العربي جامعة وأوجه     
 .محمد خيضر بسكرة 

 .ن في هذا العمل من قريب أو بعيدوأخيرا أشكر كل من كانت له يد العو     
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 مقدمة

ال يشبع منها العلماء وال يملها الدارسون مهما التي وجل القرآن الكريم مأدبة اهلل عز         
دراك المزيد م وا من أطاييبه تفتحت شهيتهم للتشبعتناولوا منه ، فكلما تذوق ن حكمه فيه وا 

 .الذي ال ينضب  وأسراره ، واالرتواء
فظهرت أصناف من العلوم ال تزال تشهد بعظمة كتاب اهلل الذي ال تنقضي عجائبه       

وال يخلق من كثرة الرد ، لتسهم في دراسة أساليبه ، والقسم من بين هذه األساليب وهو من 
األساليب النحوية التي ذكرت في كتب النحاة قديما وحديثا ،ومن ثمة فالناس يلجؤون إليه 

اجة إلى تأكيد األمر وتحقيقه من األخبار والعهود والمواثيق فأقسموا بكل كلما تدعو الح
 .ماهو عظيم ومقدس عندهم  كدليل على صدق كالمهم 

فواتح السور القرآنية ،  ؛ فكان تارة فيوقد ورد أسلوب القسم بكثرة في القرآن الكريم       
 .وتارة أخرى في ثناياها 

دة في القرآن الكريم لفت انتباه الدارسين إليه ، فدفعهم ذلك وهذا التنوع في صيغ القسم الوار 
إلى إمعان النظر فيه ، فقد أقسم اهلل سبحانه وتعالى بأمور عظيمة كالقسم بنفسه الجليلة 

 .وبعمر رسوله الكريم وبجميع مخلوقاته 
وف أما عن الدافع الختيار الموضوع هو محاولة اإللمام بأسرار أسلوب القسم والوق      

الرغبة في فهم النص القرآني ولو  الكامل، وأيضاعلى خصائصه ودالالته في سياقها 
 .منهبجزء يسير 

القسم في معاني القرآن " :وعلى هذا فقد كان اختيار عنوان البحث ليالئم محتواه كاآلتي
عرابه الزجاج دراسة تداولية  ."وا 

 :هيالتساؤالت التي تطرحها هذه الدراسة وتهدف إلى اإلجابة عنها  ومن      
 ؟ما دالالت ومعاني أنماط القسم وأنواعه    _
ما دالالت ومعاني صيغة نفي القسم ؟ هل يقصد بها النفي كما هو ظاهر من شكلها    _

 أم أنها تعبر عن اإلثبات ؟
مقدمة وفصلين وخاتمة ومصادر وطبيعة هذا البحث استلزمت على خطة متمثلة في      

 .رساوفهومراجع 
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شكاليته      أما المقدمة فكانت عرضا لطبيعة الموضوع وأهميته ودواعي اختياره وا 
 .ومنهجه ثم خطته 

تضمن مبحثين األول ،" ماهية القسم وأنماطه"فهو بعنوان  :الفصل األولأما  _    
ثالثة تضمن ، "ألفاظ القسم "،أما المبحث الثاني موسوم بـ  "تعريف القسم " موسوم بـ
 .عليهالمقسم والمقسم به والمقسم  :مطالب
تضمن ثالثة  ،" أنواع القسم ودالالته في المدونة "فهو بعنوان  :الفصل الثانيبينما  _    

والثالث موسوم  "المضمر القسم "والثاني موسوم بـ  "القسم الظاهر"مباحث األول موسوم بـ 
 ."القسمصيغة نفي "بـ 

 .توصل إليها فقد عرضنا فيها أهم النتائج الم أما الخاتمة     
وقد انتهج البحث في مساره المنهج التداولي المالئم لهذه الدراسة لمعرفة المعنى      

 .المدونةالتداولي للقسم في 
ولهذا فقد ظهرت دراسات وبحوث كثيرة في هذا الموضوع قديما وحتى وقتنا هذا،      

، وبحثا مقدما لنيل " التبيان في أيمان القرآن"تاب اإلمام ابن القيم الجوزية كنذكر منها 
درجة الدكتوراه بجامعة بغداد من إعداد الطالبة سمية محمد عناية حاج نايف بعنوان 

لنيل درجة  ، وآخر مقدم"آن الكريم دراسة تحليلية داللية نحويةصيغة نفي القسم في القر "
من إعداد (المملكة العربية السعودية)الماجستير في البالغة والنقد بجامعة أم القرى 
أسلوب القسم في القرآن الكريم دراسة "الطالب علي بن عبد المحسن الحارثي بعنوان 

،وآخر مقدم لنيل شهادة الماجستير في الترجمة بجامعة قسنطينة من إعداد "بالغية 
أسلوب القسم في القرآن الكريم وترجمته إلى "الطالبة شمس الهدى بن مسيعود بعنوان 

 ."اللغة الفرنسية
واجهنا منها صعوبة  والعثرات، ومماوهذا البحث كغيره ال يخلو من الصعوبات       

 .المدونةطبيعة استغالق المعاني في 
تمامه ،        وفي األخير نشكر اهلل سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذا البحث وا 

تبخل علي  بشيء ، التي أمدتني بيد المساعدة ولم لحلوحي فهيمة وأشكر األستاذة المشرفة 
 .وأشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد وأسأل اهلل التوفيق والسداد
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 ماهية القسم وأنماطه: الفصل األول
 :تعريف القسم :األولالمبحث 

 :لغة -1

ُالقسمرفُمُ عُ   ُالعربُُصطلح ُالُ عند ُمن ُغيرهم ُوعند ُكلُ فمم ُيستعملونه ماُكانوا

ُ.الحاجةُإلىُتحقيقهُمنُالخبارُوالعهودُوذلكُفيُتوكيدُالمورُوتدعُ 
ُ ُعليه ُأطلق ُفقد ُالشائعة، ُالمصطلحات ُمن ُالعديد ُالقسم ،ُمُ سُ القُ ُ:مثالولسلوب

 ...اءُ عُ ذر،ُالدُ ،ُالنُ ةُ ادُ ،ُالشهُ ،ُالعقدُ هدُ ،ُالعُ يةُ لُ ،ُالُ ينُ مُ فُاليُ لُ الحُ 
ُ.راضُالمقصودةُمنهغهذهُالمصطلحاتُتبعاُالختالفُالُاختالفُاءفج

ُ:عةُوهيثناُهذاُعلىُأهمُالمصطلحاتُالشائونركزُفيُبح
ُ(.ينُ مُ اليُ ُ،فُ لُ الحُ ُ،مُ سُ القُ )
 (.م.  س   .ق  ) مادة - أ

،ُُ»:(م.س.ق)مادةُالبنُمنظوُرُ"لسانُالعربُ"معجم وردُفي       ُالي مين  والقسم ُبالتحريك 
ل ْفتُ ُوكذلكُالم ْقس م ، ُح  ُوأ ْقس ْمت  ُمثلُالم ْخر ج  ُ.(1)«وهوُالمصدر 

»ُ:وفيُالتنزيل                         

         » [94]النملُ سورة.ُ

ع ه)ُالمصدرمُم قامُياسمُأ قُ ُوالقسم» ُفيهُ(ُوموض  ل ف  مم قُْ)الذيُح  ُ(2)ُ.«(س ٌم،ُك م ْكر 
 .قساماإلوالضميرُراجعُعلىُ

ُ
                                                

تحقيقُ،لسانُالعرب،ُ(القاسمُبنُحبقةُُمكرمُبنُعليُبنُأحمدُبنُأبومدُبنُجمالُالدينُأبوُالفضلُمح)ابنُمنظور(1)
،ُُمادةُ(دُس)،ُالقاهرة،ُمصر،ُ(ط.دُ)عبدُاهللُعليُالكبيرُومحمدُأحمدُحسبُاهللُوهاشمُالشاذليُ،ُدارُالمعارف،

 .6363،صُ(م.س.ُق)
66ُُُُجُُ،م0333،ُالكويتُ،1ُُتاجُالعروسُ،تحقيقُإبراهيمُالترزيُُ،طُ،ُ(محمدُمرتضىُالحسيني) الزبيدي(2)
 .034ُ،صُ(مُ.س.ق)مادةُُ
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ُ(1).ُ«الولُ ُوبهُوالصوابُ ُهُ مُ سُ ْقُتُ واسُْ:ُفيُبعضُالنسخُُوبه،ُُمُ سُ قُْهُأيُأ ب ُُهُ مُ سُ ْقُتُ اسُْوُ »
ُ.والفُ ا ُحُ ت ُُمُ وُْقُ الُُْمُ اسُ ق ُتُ ،ُوُ هُ ب ُُفُ ل ُحُ :باهللُُمُ سُ ْقُأ 

ُ.فُ ل ُحُْأنُيُ ُهُ ْنُمُ ُبُ ل ُطُ ُ: هُباهللمُ سُ ْقُتُ اسُْ

ُ(2).الىُأوُغيرهعُ ت ُُاهللُ ب ُُينُ مُ اليُ :ُقساماُْجمعُُمُ سُ القُ 
ُ(3).«أيمانُيقسمُعلىُالمتهمينُفيُالدمُ»:هيُةُ امُ سُ والقُ ُ،ةمُ اسُ لقُ امنُُهوأصل

،ُوجاءتُينُ مُ ،ُأيُباليُ ةُ امُ سُ اُبالقُ نُ ال ُنُفُ الُ ،ُوقتلُفُ وفيُحديثُاليمانُتقسمُعلىُأولياءُالدم

.امُ وُْلُقُ عُ ،ُثمُجُ ينُ مُ ،ُوأصلهُاليُ النُ منُبنيُفُ ُةٌُامُ سُ قُ 
(4)ُ

 (:ـ، ف  ، ل  حـ  )مادة  -ب
ُفي ُالعربُ"معجمُورد ُمنظور" لسان ُُالبن ُلُـ حُـ )مادة ُفُ ، ُفُ لُْالحُ ُفُ ل ُحُ ُ»(:،

أحدُماُجاءُمنُوهوُُ،اوفُ ل ُحُْاُومُ ف ُلُ اُوحُ ف ُْلُحُ ُفُ ل ُحُْأيُأقسمُيُ ُفُ لُ ،ُلغتان،ُحُ القسمُ :ُفُ لُْوالحُ 
ُ.ةٌُف ُْلُحُ ُ،ُوالواحدةُ ورُ سُ يُْوالمُ ُْعس ورُ والمُ ُولُ قُ عُْوالمُ ُودُ ل ُجُْالمُ ُ:مثلُ،المصادرُعلىُمفعول

ُقالُُةُ وفُ ل ُحُْويقولونُمُ  ا،ُسمُ أيُقُ ُوفةُ حلُ باهللُمُ ُفُ ل ُحُْارُيُ ضمينصبونُعلىُإُ،ذلكباهللُما

ُ.سمُ هيُالقُ ُةُ ف ُُول ُحُْوالمُ 
 5.«وادُ اهُ عُ واُأيُتُ فُ الُ حُ ،ُوتُ هُ دُ اهُ أيُعُ ُهُ فُ الُ ،ُوقدُحُ بالكسر،ُالعهدُيكونُبينُالقومُفُ لُْوالحُ 
 

 

                                                
 .034ص،66ُُجُُلعروساالمصدرُالسابق،ُالزبيدي،ُتاجُ(1)
(2)ُ ُاليسوعي ُمعلوف ُلويس ،ُ ُلبنان، ُبيروت، ُالكاثوليكية، ُالمطبعة ُوالعلوم، ُوالدب ُاللغة ُفي دُ)المنجد

 .304صُ(م.س.ق)مادة،(س
،ُم1491ُ،ُبيروت،ُلبنان،ُكتابُالتعريفات،ُمكتبةُلبنان،ُ(الرحمانُبنُمحمدأبوُبكرُعبدُالقاهرُبنُعبدُ)الجرجاني(3)

 .196ص
 .6361صُ،(مـ.سـ.قـُ)مادة،ابنُمنظور،ُلسانُالعرب(4)
 .436ُ،صُ(ف.ل.ح)نفسهُ،مادةُصدرالم(  5
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الفواُحُ علىُكذاُوتُ ُالفهُ ةُوحُ بُ اذُ كُ ُةٌُف ُُول ُحُْ،ُوأُ ةٌُفُ الُ وحُ ُفٌُالُ ا،ُوهوُحُ ف ُلُْاُحُ ذُ علىُكُ ُاهللُ ب ُُفُ لُ وحُ 
ُ.فواعليهُواحتلُ 

ُ(1).القاضيهُفُ حلُ تُ واسُُْهُ ف ُل ُحُْأ وُ ُهُ مُ صُْخُ ُفُ لُ وحُ 

ُ.فُ حلُ طلبُمنهُأنُيُ ُهُ ف ُلُ وحُ 
ُحُ ُهُ ف ُل ُحُْتُ سُْاُ  ُالتُ المُ ُ:(لفُ الحُ ).ل فهُ أي ُعلى ُالتُ اضُ عُ عاهدة ُو ُواالتفُ اعُ سُ د والجمعُ اقد
ُ(2).فلُْكثيرُالحُ ُ:فُ الُ والحُ .فٌُالُ حُْأ 

   »ُ:وفيُالتنزيلُالعزيز    » [13]القلم سورة.ُ

ُ.بزيادةُياءُقبلُالحرفُالخير،ُعلىُوزنُفعيل (: ، مـ، ن  يـ  )مادة  -جُ
ضربُهمُكانواُإذاُتحالفواُميتُبذلكُلنُ ماُسُ وقيلُإنُ ُوأيمانٌُ(أيمنُ )ُوالجمعُ ُسمُ القُ ُمينُ واليُ  »

ُيُ  نُجعلتُاليمينصاحبُ ُينُ مُ كلُامرئُمنهم ُفلظرفُ ُهُوا  روفُالُتكادُتجمعهُلنُالظُ ُما

ُ(3).«نسانُوغيرهاإلُمينُ ي ُُمينُ جمعُواليُ تُ 
ُفُ ل ُأ ُهُ ف ُلُ ن،ُوأ يمسم،ُهكذاُبضمُالميمُوالنونُوهوُجمعُيُ ضعُللقُ وُ ُاسمٌُُاهللُ (ُيمنُ أ )وُ

غيرهاُوربماُحذفواُُعندُأكثرُالنحويينُولمُيجيءُفيُالسماءُألفُالوصلُمفتوحةُ ُلُ صُْوُ 
ُةاهللُلغاتُكثيُر(ُيمنُ أ )ُـل،ُبحيثُوردتُ(4)اهللُبفتحُالهمزةُوكسرها(ُأيمُ )منهُالنونُفقالواُ

 (5).اهللُ ُنُ مُ ْيُلُ اهلل،ُُمُ يُْ،ُلُ اهللُ ُاهلل،ُمُ ُنُ مُ ،اهللُمُ اُ اهلل،ُُمُ ،ُاُ اهللُ ُمُ يُْ،ُهُ اهللُ ُيمُ اهلل،ُاُ ُمُ ْيُا:ُمنها
ُ

                                                
ُعمر)الزمخشري(1) ُبن ُمحمود ُالقاسم ُأبي ُاهلل ُأساسُالبالغة،(جار ُالكتبُُ، ُدار ُالسود، ُعيون ُباسل تحقيقُمحمد

 .039،ُص1مُ،ُج1449ُ،ُُبيروت،ُلبنان،1ُُالعلمية،ُط
 .144ُ،ص1ُُ،جُ(س.د)،(ب.د)،6ُإبراهيمُمصطفىُوآخرونُ،ُتحقيقُمجمعُاللغةُالعربيةُ،ُالمعجمُالوسيطُ،طُ(2)

لـُ.حـُ)هُ،ُمادة1604،ُمصر،1ُُُ،ُطمختارُالصحاحُ،ُالمطبعةُالكليةُ،(محمدُبنُأبيُبكرُبنُعبدُالقادر)الرازي(3)
 .115،ُُص(فـ.
 .115ينظر،المرجعُنفسه،ُُص(4)
ُللماليين(5) ُدارُالعلم ُوالدب، ُالمفصلُفيُاللغة ُالمعجم ُلبنان،ُ 1طُ،إميلُبديعُيعقوبُوميشالُعاصي، ُبيروت، ،

 .055،ُص1مُ،ُمجلد1495ُ
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 :صطالحاا – 2 
قسمُبه؛ُإلىُالمُ ُفُ لُ وصلُالحُ أدواتُتُ ُمُ سُ للقُ ُ»:بردُأنُ مُ لل"ُقتضبالمُ "وردُفيُكتابُُُ

ُ.وفذُ حُْ،ُفالفعلُمُ اهللُ ُدُ بُْعُ ُ:يُغيرُظاهرُلعلمُالسامعُبه،ُمثلضمرُأمُ ُلفُ الحُ ُلنُ 

ُالفعلُفتقولُستغنيُعنهُفإنُشئتُأظهرتُ وكذلكُكلُمُ  ُزُ : ُأيُعليكُأمرا،ُمرُ عُ ُدُ يُْيا ا،

ُفُ  ُيا ُالطريق ُظُ ُى،تُ وتقول ُُوُلُ أي ُفالطريق، ُصوتا ُفنسمع ُرمى، ُقد ُالرامي قولُتترى
ُأيُأصبتُ القرطاسُواهللُ  نُشئتُقُ ُ، ُتُ لُْوا  ُزيدُ الطُ ُلُ خُ : ُويا ُوأصبتُ عليكُعمرُ ُريق، ُا،

ُ.(1)«ياُفتىُالقرطاس ُ
ُأنُ ُ ُُفنجد ُالقسم ُفي ظهاره ُوا  ُالفعل ُتطرقُإلىُإضمار ُقد ُالمبرد يلفتُانتباهُمما
ُ.السامع

ُفيُكتاب ُأيضا ُورد البنُجنيُأنُالقسمُضربُمنُالخبرُُ"العربيةفيُالل معُ"كما

ُ.(2)بهُخبراُآخرُليؤكدُرُ كُ ذُْيُ 

ُوالفاعلُ ُالفعل ُمن ُعقدتها ُكما ُوالخبر ُالمبتدأ ُمن ُالقسم ُعقدتُالعربُجملة وقد
ُفقالت ُ ُكُ رُ مُْعُ لُ : ُ  نُ ومُ قُ ل  ُول  ُ ُاهللُ ُنُ مُ يُْ، ُباالُكُ رُ مُْعُ ف ُُنُ ب ُهُ ذُْل  ُممرفوع ُوخبره ذوف،ُحبتداء،

ُ ُكُ ولُ وقُ ُهُ ب ُُفُ ل ُحُْماُأ ُكُ رُ مُْعُ والتقديرُلُ  ُ.(3)خبرُالمبتدأبجوابُقسمُوليسُُنُ ومُ قُ ل 
ُالبيانُفيُشرحُالل مع"وكذلكُقالُفيُكتابُآخرُهوُكتابُ أنُالقسمُالُيفيدُإذاُ"

نماُاإلفادةُتحصلُإذاُانضمُإلىُالمقسمُعليهُويحتاجُإلىُثالثةُأشياء :ُاستقلُبنفسه،ُوا 

لىُمُ فُ الُ وهوُالحُ ُسمُ قُْإلىُمُ  ُ(4)،بهُقسم،ُوا 
ُ

                                                
ُيزيد)المبرد(1) ُبن ُالعباسُمحمد ُع(أبو ُتحقيقُمحمد ُالمقتضب، ،ُ ،ُ ُالقاهرة ،ُ ُالخالقُعضيمة ُج1449بد ،ُ ،0ُُم

 .615ص
 .101مُ،ُص1499،ُاللمعُفيُالعربية،ُتحقيقُسليمُأبوُمغلي،ُدارُمجدالوي،ُعم ان،ُ(أبوُالفتحُعثمان)ابنُجني(2)
 .123المرجعُنفسه،ُص(3)
 .153م،ُص0330،ُعمان،1ُتحقيقُعالءُالدينُحموية،ُدارُعمار،ُطُابنُجني،ُالبيانُفيُشرحُالل مع،(4)
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لىُمُ  ُ.(1)قسمُعليهوا 
ونستنتجُأنُمعظمُالتعريفاتُالتيُتطرقُإليهاُالنحاةُمتقاربةُفيُكونُالقسمُضربُ

ُوذلكُ ُالثابتُوالمنفي، ُالمر ُتدعومنُالخبرُيؤكد ُفيُشؤونُالفرادُُكلما ُإليه الحاجة
ُ.والجماعات

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                
ومثلُهذهُالقوالُتطرقُإليهاُكلُمنُالجرجانيُوالزمخشريُوغيرهماُمنُالنحاة،ُوللتوضيحُأكثرُينظرُإلىُالكتابينُ(1)

ُ ُالعراق، ُالرشيد ُدار ُالمرجان، ُبحر ُكاظم ُالدكتور ُتحقيق ُللجرجاني ُاإليضاح ُشرح ُفي 1490ُالمقتصد ،0ُمجلدم،
ُ.936ص

 .916م،ُص1444،ُبيروت،ُلبنان،1ُلزمخشري،ُدارُالكتبُالعلمية،ُطلوكتابُالمفصلُفيُصنعةُاإلعرابُ
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 :ألفاظ القسم :الثانيالمبحث 
ماُالعبادُ:المقسم: أوال  ُ.وهوُإماُاهلل،ُوا 

ُ.فالقصدُمنُالقسمُهوُتحقيقُالخبرُوتوكيدهُُُُُُُ
قُبمجردُالمؤمنُمصدُ فتعالى؛ُفإنهُإنُكانُلجلُالمؤمنُماُمعنىُالقسمُمنهُ:ُوقدُقيل

نُكانُلجلُ ُكافرُفالُيفيده؟الاإلخبارُمنُغيرُقسم،ُوا 

ُ.امرُ أ ُؤكدُ وأجيبُبأنُالقرآنُنزلُبلغةُالعرب،ُومنُعادتهاُالقسمُإذاُأردتُأنُتُ 
،ُبأنُاهللُذكرُالقسمُلكمالُالحجةُوتأكيدها،ُوذلكُأنُالحكمُُرييوأجابُأبوُالقاسمُالقش

م اُبالقسم،ُفذكرُالمولىُعزُوجلُفيُكتابهُالنوعينإُنثنيابفصلُيُ  ُم اُبالشهادة،ُوا 

  ُ»:فقالُاهللُتعالى،ُ(1)لهمُحجةُىحتىُالُيبق              

                      » [.19]آلُعمرانُسورةُ

ُ»:وقالُأيضا                             »     

ُ[.55]يونس سورةُ

ُ»:وعنُبعضُالعرابُلم اُسمعُقولُاهللُتعالىُُُُُُُُ           

                        » 00]الذاريات ُسورة-ُ

ُ.(2)أغضبُالجليلُحتىُألجأهُإلىُاليمين؟ُالذيُما:ُوقالُخ،ُصُر[06
،ُوبأشكالُمتنوعةُمنُذلكُأنُُعُعديدةالقسمُفيُالقرآنُالكريمُفيُمواضُفقدُورد

قولهُفيُُلفُوجعلُذلكُمنُالصفاتُالمذمومةُوذلكُجليكثرةُالحُ ُاهللُسبحانهُوتعالىُذمُ 

  ُ»:ُُتعالى        »[.13ُ]القلمُسورةُ

                                                
ُ،،ُبيروتُلبنان1ُُ،ُاإلتقانُفيُعلومُالقرآنُ،ُتحقيقُشعيبُالرنؤوطُ،ُمؤسسةُالرسالةُ،ُط(جاللُالدين)السيوطي(1)

ُ.351مُ،ُص0339
 .351،ُصُنفسهُالمصدرُ(2)
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ُالحجةُ ُيطلب ُفهو ُيفيده ُال ُكافرا  ُأم ُقسم، ُإلى ُاليحتاج ُمؤمنا ُأكان ُسواء  فالمخاطب
ُ.والبرهانُعلىُذلك

ُ ُهذه ُعلى ُالرد ُفي ُوالمفسرين ُالفقهاء ُمذاهب ُتعددت ُفيبهشالوقد ُوتباينت ُة
ُ،ُكانتُأجوبةُةُاعتراضاُعلىُورودُالقسمُالقرآنيبهالتصديُلها،ُولماُكانتُهذهُالش

ُ.(1)عنُمناقشةُالسبابُالتيُأدتُإلىُالقولُبذلكُااُلورودهُبعيدغتسويالعلماءُعليهاُ
ُالمولى ُفاهللُسُقسم ُالناس، ُيكونُهوُالمُ بعزُوجلُليسُكقسم قسم،ُحانهُوتعالىُعندما

ُأعلىُوأجلُ ف ُفالناسُيُ ُقسمه ُالناس، ُمنُقسم ُمنهمُبقسمونُوأعظم ُأعلىُوأعظم ُهو ما
ُ.فعواُماُيقسمونُمنُأجلهُرلي
ُمعاني"وفيماُيليُعرضُأمثلةُتطبيقيةُمنُالقرآنُالكريمُمستخرجةُمنُمدونةُالزجاجُُ

عرابهُالقرآن ُ:ويمثلها"ُوا 
 :حرف الواو -1

ُثالثةُشروطُُنُ أ ُعلمُْا»:ُضيالرُ ُعنهاقالُ ُلها حذفُفعلُالقسمُُاأحدهواوُالقسم
أكثرُاستعماالُمنُأصلهاُمُفهيُذلكُلكثرةُاستعمالهاُفيُالقسُو،ُواهللُ ُمُ سُ أقُْ:ُمعهاُفالُيقال

يُن ُرُْبُ خُْأ ُاهللُ ب ُُ:ي،ُكماُيقالن ُرُْبُ خُْأ ُاهللُ وُ :ُتستعملُفيُقسمُالسؤالُفالُيقالُالُ أاء،ُوالثانيُبال
واختصاصهاُبالحكمينُُكُ ب ُُ:قالكماُيُ ُكُ وُ ُ:والثالثُأنهاُالُتدخلُعلىُالضميرُفالُيقال

ُ.(2)«ياُلكونهماُشفهيتينظمنهاُلنُبينهماُتناسباُلفُكونهاُفرعُالباءُ،ُوبدالُ لالخيرين،ُ
ُرضُفيُإبدالهُمنغلُالطوُمعُفعلُالقسمُلكيُالُيبوالغرضُمنُعدمُاستعمالُالوا

محتمالُلإلنشاءُواإلخبارُعنُاليمينُالمتقدمةُُاهللُ ب ُُلفتُ حُ :ُاُكانُقولهمالباء،ُوذلكُأنهمُلمُ 
                                                

محمدُبنُعبدُالمحسنُالحارثي،ُأسلوبُالقسمُفيُالقرآنُدراسةُبالغية،ُمذكرةُلنيلُدرجةُالماجستيرُفيُعليُبنُ(1)
1ُمُ،ُمجلد1441البالغةُوالنقد،ُقسمُالدراساتُالعليا،ُكليةُاللغةُالعربية،ُجامعةُأمُالقرى،ُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُ،ُ

 .95،ُص
هـ500ن سهل ت الزجاج هو أبو إسحاق ابراهيم بن السَّرّي ب. 

 
ُ(2)ُ ُ 0ُُيوسفُحسنُعمرُ،شرحُالرضيُعلىُالكافيةُ،منشوراتُجامعةُقازُيونس،ُطُ ُبنغازي، ُ،ُج1443، ،9ُُم

 .633ص
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وفيُاستعمالُفعلُُاإلخبارلعقدُاليمينُدونُاحتمالُُواُبالواوُمنهُلكيُيخلصُالكالمُؤجا
ُ.(1)الغرضُضلقسمُمعهُإعادةُاالحتمالُوفيهُنقا

    ُ﴿:تعالىوفيُذلكُقالُاهللُ                 
(2)ُ

ُ.[1ُ.6]سورةُيسُ.﴾

 
ُاوالو  "ُاُهوُحرفُاهدُإذُ شفالُُُُُُُُ قسمُممكونةُمنُالُالدالُعلىُالقسمُوجملةُالقسم"

والملكُوالعلوُأماُداللتهُُتدلُعلىُالعظمةُوالجاللة"ُاهلل"،ُولفظةُُوهوُاهللُسبحانهُوتعالى
الكريمُصلىُاهللُُسنةُرسولهُتباعالفيُهذهُاليةُالكريمةُهوُبيانُقدرتهُوعظمتهُفيُخلقهُ

ُ"اوالو  ُ"،ُأماُداللةُمُ إليهُمنُالقرآنُالكريمُبواسطةُجبريلُعليهُالسالوحاهُأعليهُوسلمُبماُ

»وبينُماُبعدها"ُ"نهاُقامتُبالعطفُبينُلفظةُأالسياقيةُ     »   .ُ

ُ»:قسمُبهُفهواُالمُ أمُ ُُُُُُ      «   ُ،ُُالكريمُُسبحانهُوتعالىُأقسمُبالقرآنفاهلل

ُ ُحكيم، ُذفبأنه ُعن ُلقال ُك ُتفسيره ُفي ُالمراغي ُمصطفى ُُأنأحمد وُهُ"كيمالح  "لفظة
فمكانةُالقرآنُالكريمُعاليةُوراقيةُ،ُوقسمُالمولىُعزُُمعانيالوبديعُُالنظم،المحكمُبعظيمُ

ُليسُكقسمُالعباد  »ُ:القسمُهوُب،ُأماُجوا(3)وجل        »ُُُجاءُالمقسم،

                                                
ُمكتبةُ(1) ُالعميري، ُتحقيقُعادلُمحسن ُالعللُفيُشرحُالجمل، ُكتابُترشيح ُبنُالحسينُالخوارزمي، ُالقاسم ينظر،

 .033مُ،ُص1449،ُمكةُالمكرمة،1ُالملكُفهدُالوطنية،ُطُ
عرابه،ُتحقيقُعبدُالجليلُعبدهُشلبيُدارُعالمُالكتب،ُُ(أبوُإسحاقُإبراهيمُبنُالسريُ)ديوانُالزجاج(2) معانيُالقرآنُوا 

 .055،ُص9ُُ،ُجُُم1499ُه،1939ُُبيروت،1ُُطُ
 .191،ُص00م،ُج1493،ُ(دُب)،1ُُالحلبي،ُطُرأحمدُمصطفىُالمراغي،ُتفسيرُالمراغي،ُمكتبةُمصطفىُالباج(3)

 المقسم عليه المقسم به  حرف القسم  المقسم 
ُالواوُُاهللُتعالى         

ُ

          

ُ
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ئكُالذينُيتبعونُداللتهُفهيُأنُالمرسلينُهمُأولُ،ُأما"مالال  "المشددةُوُ"إن  "ـُعليهُمؤكداُب
ُ ُوالشرع ُ ُالقديم ُنفوسهمُالدين ُدواعي ُعلى ُأحكمتُعقولهم ُالذين ُهم ُوأيضا المستقيم،

ُأوامرهُ ُمن ُبه ُتخلقوا ُوبما ُالنورانية، ُالقوة ُمن ُوتعالى ُسبحانه ُاهلل ُمنحهم ُبما فصاروا
ُ.راطُمستقيم،ُوهوُدليلُعلىُالثباتصيكونونُإالُعلىُُالرسلينُأيُأنُالمُ ،(1)ونواهيه
ريمةُدونُغيرهُمنُالحروفُفيُهذهُاليةُالكُمناسبا"ُاوالو  "وقدُجاءُحرفُالقسمُُُُُُُُُ

خفُمنُالباءُوحركتهاُأخفُمنُأبدلُمنُحرفُالباء،ُلنُالواوُدُأُ فقُفعالُوالسماءوال
النبيُالكريمُصلىُاهللُعليهُُنُهذهُاليةُالكريمةُهوُبيانُمعجزةوالغرضُم،ُحركةُالباء

ُ.ُ(2)وسلم،ُوتقديسُوتعظيمُالمولىُعزُوجل
ُ:القسمحذف جملة _  2

منُحروفُالقسم،ُوتقدرُجدا،ُوهوُالزمُمعُغيرُالباءُُحذفُجملةُالقسمُكثيرُُُُُُُُ
ُيليُتطبيقُعلىُبعضُالنماذجُالقرآنيةُ.ُ(3)ق س مُ جملةُال والمثلةُعلىُذلكُكثيرةُ،ُومما

ُ:المستخرجةُمنُالمدونة

 ُ﴿:قالُاهللُتعالىُ-1                        

ُ.[01]سورةُالنملُ.(4)﴾

»ُبـُترُ دُ فهناُجملةُالقسمُمحذوفة،ُولكنهاُقُ ُُُُُُُ         »و«     

      » ُُجوابُقس ُمقام ُالياتُفي ُوهذه ُمحذوف، ُلقسم ُم ُفلفظة أ "، ُ"هأ ن  ب  ذ  ع  أل 

                                                
مُ،0310ُ،ُ(دُب)،ُ(دُط)،ُالسراجُالمنير،ُمطبعةُبوالقُالميرية،ُ(محمدُبنُأحمدُشمسُالدين)الخطيبُالشربينيُ(1)

 .665،ُص6ُمجلد
ُالكريم،ُ(2) ُبالقرآن ُقسم ُوهو ُالكريمة ُالية ُهذه ُنفسُمعنى ُتحمل ُالتي ُالكريمة ُالياتُالقرآنية ُمن ُوردتُالعديد لقد

المثلة،ُوذلكُلغرضُعدمُتكرارُنفسُالمعنى،ُومنُبينُالياتُالكريمةُفيُسورةُوبالتاليُلمُنتطرقُإلىُذكرُجميعُ
ُحجةُوبرهان،ُومنُثمةُ[1،6ُ]الزخرفُ ُوالمبينُهوُالواضحُوالجليُأيُأنه ُبأنهُمبين، ُالقرآنُالكريم ُفيها ،ُو صف 

 .فالقرآنُالكريمُمعجزُفيُألفاظهُومعانيه
 .193،ُص(س.د)ارُالطالئعُ،ُالقاهرةُ،ُمصرُمحمدُعليُأبوُالعباسُ،ُاإلعرابُالميسر،ُد(3)
 .116،ُص9ُُالديوانُ،ُجُ(4)
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جاءتُفُ"هأ ن  ب  ذ  ع  أأ "،ُفقدُوليتُالمستقبلُفلحقتهُالنونُفيُالفعلُ"مالال  "جاءتُمؤكدةُبحرفُ
لتهُالسياقية،ُفقدُالأماُدعلىُنيةُالقسم،ُوالعذابُدليلُعلىُاللمُوالحزنُومعانيهُكثيرةُ

ُفقيلاختُ  ُكبيرا ُالتعذيبُاختالفا ُلفُفي ُينتفُُرُهو: ُُوُهيشأن ُيوذنبه، ُفي الشمسُلقيه
ُالسجنُُ:وقيل ُيودعه ُأن ُوقيلُهو ُوقيلُ:، ُضده، ُمع ُيحبسه ُأن ُيفرقُُ:هو ُأن هو
ُ(1)بينه ُوقيللفهإوبين ُأيضاُ:، ُوقيل ُأقرانه ُخدمة ُيلزمه ُعنُُ:أن ُيبعده ُأن هو

ُ.قابُتحملُعدةُمعانيُفيُهذاُالسيا،وبالتاليُلفظةُالعذ(2)خدمته

  »ُ:قولهوأيضاُُُُُ         »،ُُنيهناُتحملُداللةُاالختيارُبينُشيئُ"و  أ  "ـُف،

تفسيرُالكشافُللزمخشريُأوُأمرين،ُوالسلطانُهوُالعذرُوالبرهانُوالحجة،ُوقدُجاءُفيُ
،ُهحديثُفيُ،ُأيُالُأنهُقدُحلفُعلىُأحدُثالثةُأشياء،ُفحلفهُعلىُفعليهُالُمقالُفيه

أنهُيأتيُبسلطانُ،ُحتىُيقولُولكنُكيفُصحُحلفهُعلىُفعلُالهدهد؟ُومنُأينُدرىُ
ُنظمُالثالثةُ:ُُ؟ُقلتُبسلطانُيواهللُليأتين ُُلم ا آلُ:ُفيُالحكمُالذيُهوُالحلفُ"و  أ  "بـ

،ُوالُذبحٌُُكالمهُإلىُقولكُليكوننُأحدُالمور،ُأيُإنُكانُالمجيءُبالحجةُلمُيكنُتعذيبٌُ
نُلمُيكنُ ،ُوبهذاُتكونُجملةُ(3)دعاءُإيقانُومعرفةاكانُأحدهماُوبالتاليُليسُفيُهذاُوا 

ُعليهاُتقديرهاُكماُرأينا ُ.القسمُمحذوفةُوقدُدل 
ُ.نبيهتوالغرضُمنُهذهُاليةُالكريمةُهوُال

ُ﴿:تعالىُاهللُقالُ-0                      

             ﴾(4).[10]سورةُالحشر.ُ

                                                
ُط(1) ُابنُكثير، ُدار ،ُ ُوبيانه عرابه ُوا  ُالكريم ُالقرآن ُتفسير ُالدرة، ُعليُطه 1ُُمحمد ُدمشقُ، ُمجلد0334، ،ُ ،3ُُم

 .343ُص
 .343ينظر،ُالمرجعُنفسه،ُص(2)
،1ُتحقيقُالشيخُعادلُأحمدُعبدُالموجودُوالشيخُعليُمحمدُمعوض،ُمكتبةُالعبيكة،ُطُينظر،ُالزمخشري،ُالكشاف،(3)

 .993،ُص9م،ُج1449الرياض،ُ
 .195،ُص1ُُالديوانُ،ُج(4)
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ُفيُهذهُالُُُُُُُ ُيدلُعليهاُوهوُتقديرها يةُالكريمةُحذفتُمنهاُجملةُالقسم،ُوتركُما

»قولهُتعالىوقدُجاءُبصيغةُالنفي،ُأماُ"ُونا ج  خر  يا  الا "جوابهُ      «   »    »   ُُ

ُبمع ُهي ُالسياقية ُداللتها ُأما ُ ُالشك ُاُونى ُأقسم ُحلفوا ُلم ا ُالمنافقين ُأن هللُسبحانهُهي
ُالقولُحُ وتعالىُفيُبيانُكذبهم خبارهمُاهللُإمنُُرضُوالتقديرُلماُمرُ فملُعلىُال،ُوهذا

ُرضُللزمُالكذب،ُوضميرفحملُعلىُالسبحانهُوتعالىُبأنهمُالُينصرونهمُأيُأنهُلوُلمُي

" ينالفعل  "   "   ُللمنافقين،ُفيحتملُأنُُيكونُلليهودُوأنيحتملُأنُيكون

أوُنفاقهمُأيُالُينفعهمُ:ُولهرُإليه،ُوقظالُينفعهمُنصرةُالمنافقينُنا:ُلهيكونُلليهودُقُو
لمنافقينُنفاقهمُراجعُإلىُكونُالضميرُللمنافقينُبلُيدمرهمُاهللُسبحانهُوتعالىُلبيانُلأيُ

عليهُُوقعُالذي"ُونا ج  خر  يا  الا "والغرضُمنُجملةُجوابُالقسمُ،(1)يقعكفرهمُحينئذُلكنهُلمُ

عجازُالقرآن ُ.الحلفُهوُصحةُالنبوةُوا 

ُ﴿:قالُاهللُتعالى_6           
ُ.[9] سورة الهمزةُ﴾ُُُ(2)ُ

كماُأنُهذهُاليةُالكريمةُأيضاُحذفتُمنهاُجملةُالقسمُوبقيُماُيدلُعليهاُوهوُ    ُُ 

»ُجوابهُ         »   فهيُتدلُداللتهاُالسياقيةُُتدلُعلىُالنفيُأما"ُ ال  ك  "ُـف

ُُعلىُالزجرُوالردع، ُلفظة  "أما    ُ ُمقدرُوالجملةُُنُ حُ رُ طيُ أيُلُ " وهيُجوابُقسم

ُالمذكورةنيُ نافيةُمبئاست ُالردعُوالزجرُأيُواهللُليطرحنُبسببُأفعاله ُلعلة ُ(3)ة ُلفظةُ. أما

                                                
،ُبيروت،1ُينظر،عبدُاهللُمحمودُمحمدُعمر،ُحاشيةُالقونويُعلىُتفسيرُاإلمامُالبيضاوي،ُدارُالكتبُالعلمية،ُط1ُ)

 .01ص،14ُم،ُج0331ه،1900ُلبنان،ُ
 .630،ُص1ُُالديوانُ،ُجُ(2)
 .061،ُص63،ُج(دس)،ُبيروت،ُلبنان،ُ(ط.ُد)ينظر،اللوسيُُالبغدادي،ُروحُالمعاني،ُدارُإحياءُالتراثُالعربي،3ُ)
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ُةم  ط  الحأ " ُأيُ" ُيلقىُفيها ُكلُما ُتحطم ُسميتُبذلكُلنها ،ُ ُمنُأسماءُجهنم وهيُاسم
ُ.(1)"مةح طهُلُ ن ُإ"ُلكولالرجلُلاللحم،ُويقالُُتكسره،ُفهيُتكسرُالعظمُبعدُأكلها

ُيلقىُفيهاُتعالىُقولهُو ُوتكسرُكلُما ُوهيُالنارُالتيُتحطم ُهوُُ،فيُالحطمة والحطم

  "ةُالقسمُمحذوفة،ُإال ُأنُجوابُالقسمل،ُوبالتاليُفجم(2)كسرُالشيءُكالهشم     ُ"

ُ.يدلُعليهاُوالغرضُمنُاليةُالكريمةُهوُتحذيرُالكفار
 :المقسم به :ثانيا

هُوهوُاهللُسبحانهُوتعالىُعظمهُويعليهُالمقسم،ُأوُيجلُ ماُيُ باُأنُتكونُإمُ قسامُلاُ»
ُ ُهذه ُوتارةُإذُ ،ُالقسامفوق ُبنفسه، ُتارة ُفأقسم ُفوقه، ُشيء ُليس ُوجل ُعز ُفالمولى ا

ُوقدرتهُفيُخلقه ُ.بمصنوعاته،ُوهذاُدليلُعلىُعظمةُالمولىُعزُوجل 
ُ.(3)«به،ُوالُينعكسُقسماوماُأقسمُعليهُالربُفهوُمنُآياته،ُفيجوزُأنُيكونُم

المقسمُبهُهوُاهللُسبحانهُوتعالىُوالُيجوزُالحلفُبغيره،ُولقدُحرمُاإلسالمُالحلفُ
بغيرُاهلل،ُسواءُأكانُبشراُمعظماُأمُغيرُمعظم،ُأوُحتىُشجراُأوُحجرا،ُلنهُتعظيمُ

رسولُلغيرُاهلل،ُوهذاُالتعظيمُيشبهُتعظيمُالمولىُعزُوجل،ُولهذاُسميُشركا،ُفقدُقالُال
«كُ رُ شُْأ ُُدُْق ُف ُُاهللُ ُرُ ْيُغُ ب ُُفُ ل ُحُ ُنُْمُ »:صلىُاهللُعليهُوسلمُعنُذلك

(4).ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ.(5)«ُاهللُ ُرُ فُ غُْتُ سُْأ ُلُْق ُي ُْلُف ُُاهللُ ُرُ ْيُغُ ب ُُفُ ل ُحُ ُنُْمُ »:ُأيضاُاإلمامُالشافعيُرحمهُاهللُيقولونجدُ

ُ:ومنُالمورُالتيُيجوزُالحلفُبهاُهيُكالتي
 .الحلفُبعمرُاهللُيعتبرُيميناُعلىُاإلطالق_

                                                
ُالبغدادي(1) ُالقرشي ُالجوزي)ينظر، ُمحمد ُبن ُعلي ُبن ُالرحمان ُعبد ُالدين ُجمال ُالفرج ُعلمُ(أبو ُفي ُالمسير ُزاد ،

 .004،ُص4ُم،ُج1499،ُبيروت،ُلبنان،6ُمي،ُطالتفسير،ُالمكتبُاإلسال
 .061،ُص63ينظر،ُاللوسيُالبغدادي،ُروحُالمعاني،ُج(2)
ُدارُالفكر،ُط(3) ُأسلوبُالشرطُوالقسمُمنُخاللُالقرآنُالكريم، ُالردن،1ُالمصدرُنفسه،صبحيُعمرُشو، ،ُعمان،

 .53-51م،ُ،ُص0334
 .39م،ُص1454،ُعمان،ُالردن،1ُفارس،ُاليمانُوالنذور،ُدارُالرقم،ُطُمحمدُعبدُالقادرُأبو(4)
 .39المرجعُنفسه،ُص(5)
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ُاهللُوكتابهُوا_ ُواإلنجيلالحلفُبكالم الحلفُبآيةُمنُالقرآنُُوُ.لمصحفُوالقرآنُوالتوراة
 .سورةُالبقرةُتعتبرُيميناُمنعقدة:ُمثالُآيةُالكرسي،ُأوُسورةُمنُسوره:ُمثال
إذاُُحمدُأنهُقالفقدُرويُعنُاإلمامُأ،ُُالحلفُبحقُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلم_

وبالتاليُالُيجوزُ.ُ(1)،ُهذاُمماُيدلُعلىُأنهُيمينفحنثُفعليهُكفارةُحلفُبحقُرسولُاهلل
الحلفُبغيرُاهللُتعالى،ُفقدُروىُالبخاريُبإسنادهُعنُعبدُاهللُبنُعمرُرضيُاهللُعنهماُ

يحلفُُبنُالخطابُوهوُيسيرُفيُركبُُاُصلىُاهللُعليهُوسلمُأدركُعمُرأنُرسولُاهلل
ُفقال ُبأبيه، ُبُ ف ُل ُحُْت ُُنُْأ ُمُْاكُ هُ ْنُي ُُاهللُ ُنُ إ ُُالُ أ »: ُوُ مُْكُ ائُ آبُ وا ُفُ فُ الُ حُ ُانُ كُ ُنُْمُ ، ُوُْأ ُُاهللُ ب ُُفُْل ُحُْي ُلُْا

 .«(2)تُْمُ صُْي ُلُ 
رآنُالكريمُبأنهُذوُالذكرُالقُ ُصفُ المقسمُبهُمنُرفعةُوعلوُوتعظيمُللقرآن،ُفقدُوُ ُفيُفإنُ 

ُ.(3)يحتاجونُإليهُمماُيدلُعلىُالشرفُوالقدرالمتضمنُلتذكيرُالناس،ُوماُ
ُُُُُُُ ُتصحيح ُأجل ُمن ُبذاته ُوتعالى، ُسبحانه ُاهلل ُأقسم ُأولئكُُاالعتقادلقد ُعلى أي

ُ.المشككينُلدينُاهللُوعظمته
ُكماُأنُالمولىُعزُوجلُأقسمُبذاتهُأيضاُمنُأجلُتوجيهُالعبادُعلىُعدمُالقسمُإالُ 

ُاهلل ُيقول ُذلك ُوفي ُوتعالى، ُسبحانه ُُتعالىبه :«              

        »ُ[.39]مريمُسورةُ

عُالعبرةُىُ،ُمنهاُماُيلفتُالنظرُإلىُمواضوالحكمُكثيرةُمنُقسمُاهللُسبحانهُوتعالُُُُُُ
ُالشياء ُهذه ُوالحثُ ُالمقسمُفي ُيُبها ُما ُمنها ُتأملها ُويظهرُنعلى ُويبين ُالسبيل ير

ُ،ُومماُيليُإدراجُبعضُالنماذجُالتطبيقيةُالتيُتوضحُأنُالقسمُيكونُهللُسبحانهُ(4)الحجة
ُ:والُيجوزُالحلفُبغيره،ُويمثلهاُطوتعالىُفق

                                                
 .31،ُصينظر،محمدُعبدُالقادرُأبوُفارسُ،ُاليمانُوالنذور(1)
 .35،ُصمحمدُعبدُالقادرُأبوُفارس،ُاليمانُوالنذور(2)
ُ.59الكريم،ُصينظر،ُصبحيُعمرُشو،ُأسلوبُالشرطُوُالقسمُمنُخاللُالقرآنُ(3)
ينظر،ُسميةُمحمدُعنايةُحاجُنايف،ُصيغةُنفيُالقسمُفيُالقرآنُالكريمُدراسةُتحليليةُدالليةُنحوية،ُمذكرةُلنيلُ(4)

 .09م،ُص0339درجةُدكتوراه،ُجامعةُبغداد،ُ
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 :حرف الباء_1
الباءُمنُحروفُالجرُتدخلُعلىُكلُمحلوفُبهُمعُحرفُالواوُفقالُالخليلُعنُ

إنماُتجيءُبهذهُالحروفُلنكُتضيفُحلفكُإلىُالمحلوفُبه،ُكماُتضيفُمررتُُ»:ذلك

ُمضمرُ  ُيجيء ُالفعل ُأن ُإال ُبالباء، ُوالحلفُتوكيدبه ُالباب، ُفيُهذه ُهيُ(1)ُ«ا ُوالباء ،
ُم ُوالمظهر ُالمضمر ُعلى ُتدخل ُالقسم ُفي ُفنقولالصل ُعا، ُ ُاهللُ بُ : ُوبهُُنُ ومُ قُ ل  ،

 ُ ُاالستعُ،(2)نُ ل ُعُ فُ ل  ُسبيل ُعلى ُأقسم ُمعنى ُفي ُبفعل ُمتعلقة ُأنها ُافُكقولكطكما باهللُ:
ُ(3).خبرنيأ 

ُ

 :صدور القسم بحرف الباء_   2

 :قسم المنافقين_ أ 
ُتعالى ُاهلل  ُ﴿:قال                  

    » . (
4

 .[65]التوبة  سورة    (

                                                
ُ(أبوُبشرُعمروُبنُعثمانُبنُقنبر)سيبويه(1) ُالخانجي، ُمكتبة ُالسالمُهارون، ُتحقيقُعبد ُالكتاب، ُال(دُط)، قاهرةُ،

 .945،ُُص6ُمُ،ُج1440
(2)ُ ُط ُالخانجي، ُمكتبة ،ُ ُالعربي ُالنحو ُفي ُاإلنشائية ُالساليب ُهارون، ُالسالم 1ُعبد ُمصر، ُالقاهرة، ،0331ُ،ُ م

 .130ص
،ُاإليضاحُفيُشرحُالمفصل،ُتحقيقُموسىُبنايُالعليلي،ُ(أبوُعمروُعثمانُبنُعمر)ينظر،ُابنُالحاجبُالنحوي(3)

 .609،ُص0م،ُج1490د،ُ،ُبغدا(دُط)مطبعةُالعاني،ُ
 .919ُ،ُص0ُُالديوانُ،ُجُ(  4

ُالمقسمُعليهُالمقسمُبهُفعلُالقسمُالمقسمُ
  ُاهللُتعالىُيحلفونُنالمنافقُو       

          

ُ
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"ُون  فأ ل  ح  ي  "يمانهم،ُوالشاهدُفيهاُهوُالفعلُأفقينُُوانُحلفُالمنبيُ هذهُاليةُالكريمةُتُ ُُُُ    

:ُيقال"ُون  فأ ل  ح  ي  "لف،ُفداللةُالفعلُأيضاُيدلُعلىُالحُ "ُاءالب  "ف،ُوحرفُلُ الدالُعلىُالحُ 

ُحُ  ُوحُ رجل ُوحُ ال ُالف، ُالحُ فُ ال ُف، ُكثير ُفلُ ة، ُوحُ ةُ اجرُ ف ُُةُ حلفُ ُفُ لُ وحُ . ُكذاُهُ الفُ ، ،ُعلى

،ُأماُداللتهُالسياقيةُوهيُأنُ(1)وا،ُكلُذلكُمنُالحلف،ُوهوُالقسمف ُل ُتُ واُعليه،ُواحُْفُ الُ حُ وتُ 

»ُ:قولهُتعالىكذباُباهللُسبحانهُوتعالى،ُفحلفونُالمنافقينُيُ     ُ»ُهيُجملة

ُالقسمُمكونةُمنُالمقسمُوهوُالمُ  ُالذيُسبقُحرفُالقسم ُوفعلُالقسم ُاءالب  "نافقين، فقدُ"
ُوافتُر ُكذبا ُحلفُالمنافقين ُتبين ُكريمة ُآياتُقرآنية ُالياتُُءُ اوردتُعدة ُهذه ُبين ومن

ُ:القرآنيةُالكريمةُماُيلي

ُتعالى  ُ﴿:قال                       

      ﴾ُُُ[30]التوبةُسورة.ُ

ُ.أنُالمنافقينُيريدونُبحلفهمُإرضاءُالمؤمنين،ُواهللُورسولهُأحقُباإلرضاءُأيُُ

»ُ:قالُاهللُتعالى                     

                              

         »ُُ[.135]التوبةسورةُ

ففيُهذهُاليةُالكريمةُأيضاُحلفُالمنافقونُبأنهمُيريدونُالخيرُفيُأعمالهمُوشؤونهمُُ

ُ.علىُكذبهمُهدُ لكنُاهللُسبحانهُوتعالىُشُ 
علىُماُقبلهاُ"ُاوالو  "ُحرفجاءتُمعطوفةُبـُ،"باهلل ون  حلفأ ي  و  "اُاليةُمحلُالدراسةُأمُ 

ُ.منُأخبارُأهلُالنفاق
ُحلفُبغيرهُ ُإذا ُلنه ُفالُيجوزُالحلفُبغيره، ُوتعالى، ُاهللُسبحانه ُهو ُبه والمقسم

ُ.دخلُفيُالشرك
                                                

 .131،ُص06الزبيدي،ُتاجُالعروس،ج(1)
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ُ ُالقسم ُون  حلفأ ي  "وفعل ُالتجددُ" ُعلى ُيدل ُمضارع ُفعل ُوهو ُيفعلون، ُوزن على
ُ.واالستمرارية

 »:فهياُجملةُجوابُالقسمُأمُ ُ                    »ُ،

قترنةُ،ُوجاءتُأيضاُم،ُاللذانُيدالنُعلىُالتوكيد"الاّلم"المشددةُوُ"ُإن  "ُجاءتُمؤكدةُبـ
ُ".ام  "بحرفُالنفيُ

ُ»:تعالىُقولهُو     »  ُُُالتحريرُوالتنوير،ُ"ابنُعاشور"فهيُحسب ُفيُتفسيره

ُولمُ  ُالمخاطبين ُبعضُمن ُالمُ هي ُكان ُاعتبارُا ُالتبعيضُعلى ُكان ُمؤمنون، خاطبون
،ُأيُ(1)فيُقرينةُالقسمُلنهمُأوهمواُالمسلمينُبأنهمُمثلهمُوذلكُجليُ ُ،اتصافهمُباإليمان

ُ.بأنهمُمؤمنين

  »ُ:والنفيُفي    ُُ» ُتظاهرهمُباإليمانُهوُتظاهرُباطل،ُُأيُأنهمُكافرين،ُوأن

ُ.والشيءُالذيُدعاهمُإلىُالتظاهرُباإليمانُفيُحالُكفرهمُهوُأنهمُيفرقونُمنُالمؤمنين

 "ُظةفول   "  ُاُأمُ .وةُالمسلمينُلهمُوقتالهمُإياهماتدلُعلىُخوفُالمنافقينُمنُعد

  ُ»:ُقوله            » ُُالمنافقينُيتصفونُبالجبنُأيُأن

بالقوةُوالشجاعة،ُوبالتاليُفالذينُيتصفونُبالجبنُالمؤمنينُالذينُيتصفونُُعكسبوالخوفُ
ُ،ُ(2)الُيكونونُمنُالمؤمنين

دونُغيرهُمنُالفعالُوالحروفُوالسماءُلنهُيدلُ"ُون  حلفأ ي  "وقدُاستعملُالفعلُُُُُُُُُ
الصفاتُالُتليقُبالمؤمنين،ُوالغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُعلىُالكذبُوالحنثُوهذهُ

ُ.هوُتحذيرُالمنافقين
ُ

                                                
ُعاشور،(1) ُابن ُالطاهر)ينظر، ُ(محمد ُالتونسية، ُالدار ُوالتنوير، ُالتحرير ُتفسير ُط)، ُ(د ُتونس، ُج1499، ،13ُم،

 .004ص
 .063المرجعُنفسهُ،ُص(2)
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 :قسم السحرة_ ب

ُ﴿:تعالىاهللُُقال                            ﴾(1).ُ

ُ.[99]سورةُالشعراءُ
ُ

 المقسم عليه به المقسم حرف القسم المقسم

ُالباءُالسحرة
                

ُ

          

ُ

وردُهذاُالقسمُفيُصورةُمنُصورُالقسمُفيُالجاهلية،ُوهوُقسمُبغيرُاهللُسبحانهُ

  ُ»ُ:،ُوجملةُالقسمُهيُوتعالى        ُ»ومنُُوهيُمكونةُمنُالمقسمُوهوُالسحرة

ُوتعالى ُسبحانه ُباهلل ُاإليمان ُعدم ُوالشركُصفاتهم ُالكفر ُصفتهم ُأن ُأي ُفالسحرُُ، ،
ُ(2)متفشيُومتحققُفيُالجاهلية ُهو ُوحرفُالقسم ُلتحقيقُُ"اءالب  "، ُفاستعينُبه تأكيدُُو،

ُالمقسمُبهُهوُالقسم    »ُ:،ُأما          » ُةُتعنيُالقوةُوالعظمة،ُوالسلطانُ،ُوالعز

إليهُتلكُالصفاتُتعظيماُله،ُوبالتاليُالُيجوزُالحلفُُوافأقسمُالسحرةُبعزةُفرعونُوأسند
بغيرُالمولىُعزُوجل،ُإذُأنهُفيُاإلسالمُيكونُالحلفُباهللُسبحانهُوتعالىُمعلقاُببعضُ

ةُاهللُوجاللُاهللُوعظمةُرش،ُوعزُ العُ ُبُ ي،ُورُ بُ ان،ُورُ حمُ باهلل،ُوالرُ :ُأسمائهُوصفاتهُكقولك
ُ.(3)اهلل

                                                
 .94،ُص9ُُالديوانُ،ُجُ(1)
 .005،ُص19محمودُمحمدُعمر،ُحاشيةُالقونويُعلىُتفسيرُاإلمامُالبيضاوي،ُجينظر،ُعبدُاهللُ(2)
 .003ينظر،ُالمرجعُنفسه،ُص(3)
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ُالُ و ُُيتُ اغُ وُ الطُ ب ُوُ ُمُْكُ اتُ هُ مُ أ ُوُ ُمُْكُ ائُ ب ُآُ واُبُ لفُ حُْت ُُالُ »:ُوفيُذلكُقالُالرسولُصلىُاهللُعليهُوسلم

ُ.(1)«ونُ قُ ادُ صُ ُمُْنتُ أ وُ ُاهللُ ال ُبُ إ ُُاُوف ُل ُحُْتُ 

ُجملُ ُهيُإذا ُإذا ُفهفهذه ُجوابُالقسم ُجملة ُأما ُالقسم،     »ُ:ية     ُ»

ُ ،ُفالالمُهناُتدلُعلىُأولئكُالسحرة،ُ"حنُ ن ُل ُ"فيُُ"الاّلم"،ُوُالمشددة"ُإن  "جاءتُمؤكدةُبـ
ُوأنُمهارتهمُفيُالسحرُهيُفنُ ُبأنُالغلبةُتكونُلهم، ُالسحرة الُيقاومهمُبمعنىُتأكيد

ُ(2).أحد

شركُومنُثمُحرفُالباءُتميزُدونُغيرهُفيُُوجلعزُ وبالتاليُفالحلفُبغيرُالمولىُُُُُُُ
ُ.معنىُهذهُاليةإبرازُهذهُاليةُالكريمةُوذلكُلصالته،ُفلهُدورُكبيرُفيُ

ُ.والغرضُمنُهذهُاليةُالكريمةُهوُتحذيرُوزجرُوردعُالسحرة
 :حرف التاء_ 6

،ُوالتاءُ(3)بالدخولُعلىُاسمُالجاللةُوالُيجوزُذكرُفعلُالقسمُمعهاتختصُالتاءُُُ
ُتقول ُأن ُوالُيجوز ُالواو، ُعوضُمن ُالرُ تُ : ُتُ انُ مُ حُْا ُوال ُالرُ ، ُلنُ ولُ سُ ا ُأضعفُمنُ، هما

ذاُكانتُعوضاُمنهاُوالعوضُينقصُعنُالمعوضُفلزمتُأصلُالقسمُوهوُبسمُ الواو،ُوا 
ُ.(4)اهللُالخصُإذاُكانتُأعظمُالشياء

ُ﴿:ُاهللُتعالىُقالوفيُذلكُُ-1ُ               

     ﴾(5).ُُ[56]سورةُيوسف.ُ

ُ

                                                
 .003،ُص19المرجعُالسابقُ،ُعبدُاهللُمحمودُمحمدُعمر،ُحاشيةُالقونويُعلىُتفسيرُاإلمامُالبيضاويُج1ُُ)
 .003،ُصنفسهالمرجعُُينظرُ،ُ(2)
 .013مُ،ُص1493،ُجدةُ،ُالسعوديةُ،5ُُمختصرُالنحوُ،ُدارُالشروقُ،ُطُينظر،عبدُالهاديُالفضليُ،(3)
،ُكشفُالمشكلُفيُالنحوُالعربي،ُتحقيقُالدكتورُهاديُعطيةُمطرُ(عليُبنُسليمان)ابنُالحيدرةُاليمنيُ،ينظر،4ُ)

 .155م،ُص1499ه،1939ُ،ُبغداد،ُ(د،ُط)الهالليُ،ُمطبعةُاإلرشادُ،ُ
 .103،ُص6ُُالديوانُ،ُجُ(5)
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ُ

القسمُوهوُفيُالسياقُيدلُعلىُُ"التاء"الشاهدُفيُهذهُاليةُالكريمةُهوُحرفُ  
اهللُسبحانهُوتعالىُوذلكُلعظمتهُوجاللهُوسلطانه،ُُهوُ،ُوالمقسمُبهوالغرضُمنهُالتعجب

ُبالمولىُعزُ ُالسالم ُيوسفُعليه ُإخوة ُفأقسم ُبغيرُاهللُسبحانهُوتعالى، فالُيجوزُالقسم
ُلماُيتضمنهُمنُالصفاتُ ُ.الجليلةُوالعظيمة،ُفهذهُهيُجملةُالقسموجل 

ُأمُ  ُجملةُجوابُالقسم    »ُ:فهيا             

   »ُفيُُ"مالال  "ـُجاءتُمؤكدةُب:«ُ         ُ»ُـتأكيدُمعُالنفيُبُافيه

فيُالرضُواُعلىُأمرينُالولُأنُغرضُمجيئهمُلمُيكنُللفسادُلفُ يوسفُحُ ،ُفإخوةُ"ام  "
رُأحوالهمُتدلُ،ُوالمعنىُمنُهذاُالكالمُأنُظاهُبينماُالمرُالثانيُأنهمُماُجاؤواُسارقين

،ُحتىُبلغُأمرهمُُوحرصهمُعلىُفعلُأنواعُالخيرُوالطاعةُبتهممواظ،ُأيُُعلىُصدقهم
،ُودليلُُ،ُفالفسادُفيُهذهُالحالةُممتنعُالناس،ُلئالُتؤذيُزرعُُأنهمُسدواُأفواهُدوابهم
الُُاُ،ُفهذهُالصفةُإذُهوُأنهمُردواُالبضاعةُالتيُوجدوهاُفيُرحالهمكونهمُغيرُسارقينُ
فيُهذاُالسياقُدونُغيرهُمنُالحروفُ"ُالتاء"ُ،ُولقدُوردُحرفُ(1)ُيتصفُبهاُالسارق

ُ.والفعالُوالسماءُلكونهُمختصاُبالمولىُعزُوجلُفقط
ُ.ضُمنُاليةُالكريمةُهوُالتنبيهوالغُر

                                                
عرابهُوبيانه،ُمجلدُم(1)  .361،ُص9ُحمدُعليُطهُالدرة،ُتفسيرُالقرآنُالكريمُوا 

 المقسم عليه المقسم به حرف القسم المقسم
ُاهللُتعالىُالتاءُإخوةُيوسف

              

         

 

ُ
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ُ﴿:قالُاهللُتعالىُ-0                    

      ﴾(1).ُُ[91]سورةُيوسف.ُ

ُ
 المقسم عليه المقسم به حرف القسم المقسم

  ُاهللُتعالىُالتاءُأوالدُيعقوب              

            

ُ
ُ ُحرفُالقسم ُمعنى ُسبق ُفيما ُالقسم،ُُ"اءالت  "ذكرنا ُجانب ُإلى ُالتعجب ُتفيد فهي

دناُواُوهمُمتعجبونُمنُالمكيدةُالتيُدبرهاُسيُ قسمُ عليهُالسالمُأ فالمقسمُهوُأوالدُيعقوبُ
هُوتعالى،ُيوسفُعليهُالسالمُبتوفيقُمنُاهللُسبحانهُوتعالى،ُأماُالمقسمُبهُهوُاهللُسبحان

ُالسابقة ُنفسُالية ُوهو ُبعناصرها،، ُالقسم ُجملة ُإذا ُهي ُالمقسمُهذه ُتكونتُمن والتي

ُبه ُوالمقسم ُفهيُ،وحرفُالقسم ُجوابُالقسم ُجملة  »ُ:أما         

               »ُفلفظة"    "  ُُبمعنىُالُتزالُ،ُحذفت

يلتبسُباإلثباتُأيُأنُالقسمُإذاُلمُيكنُمعهُعالمةُاإلثباتُكانُعلىُُ،ُلنهُال(الُ )منها

ُأمُ (2)النفي ،ُ ُتعالىا ُقوله :«        »ُ،ُبذلك ُتصير ُبمعنى ُتكون ،

هوُالفسادُفيُالجسمُأوُالعقلُمنُالحزنُُ"رضالح  "ُ،ُوأصلُ(3)امعنىُمريضُ ب"ُ"و

                                                
 .101،ُص6ُُالديوانُ،ُجُ(1)
عرابهُوبيانهُمجلدُ(2)  .393،ُص9محمدُعليُطهُالدرة،ُتفسيرُالقرآنُالكريمُوا 
تفسيرُحدائقُالروحُوالريحانُفيُروابيُعلومُالقرآن،ُدارُُ،(محمدُالمينُبنُعبدُاهللُالرميُالعلويُالهرري)الشافعي(3)

 .93،ُص19م،ُمجلد0331،ُمكةُالمكرمة،1ُطوقُالنجاة،ُط
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ُ ُالهرم، ُتعالىُوأو ُقوله :«             »ُُأي ُوبالتاليُ، منُالميتين،

همُمنُالبكاءُوالحزنُشفقةُعليه،ُعلىُالرغمُمنُأنهمُكانواُيمنعُأبُهوُغرضُأوالدُيعقوب
ُ.(1)أحزانهُوهمومهسببُ

ُحرفُ ُالتاء" فجاءُهنا ُمنُالحروفُوا" لسماءُوالفعالُلكونهُمختصاُدونُغيره
ُ.والغرضُمنُهذهُاليةُالكريمةُهوُالتحذير،ُاهللُتعالىُبلفظُالجاللة

 :المقسم عليه: ثالثا
كررُالقسمُوالُيعيدُالمقسمُحلفُعلىُالشيءُثمُيُ وأماُالمقسمُعليهُفإنُالحالفُقدُيُ ُ

ُبُ ر ُوُ :ُُ،ُثمُيقولُمدرهُ ُلفُ هُأ يلُ ليُعُ ُواهللُإنُ :هُقدُعرفُماُيحلفُعليه،ُفيقولُعليه،ُلنُ 
هُقدُظيم،ُوالُيعيدُالمقسمُعليه،ُلنُ نُالعُ رآُ القُ ُقُ حُ ،ُوُ ُدهفسيُبيُ يُنُ ،ُوالذُ ُرضوالُ ُاءمُ السُ 

ُ(2)عرفُالمراد .ُ ُفاختصر ُالكالم، ُفي ُالقسم ُلكثرة ُالقسم ُثمُويحذفُفعل ُبالباء واكتفي
الياتُفيُالتاءُفيُاسمُالجاللةُكماُرأيناُعوضُمنُالباءُالواوُفيُالسماءُالظاهرةُوب

ُيُ ُالسابقة ُوتعالى ُسبحانه ُفاهلل ُالخلق، ُيجبُعلى ُالتي ُاإليمان، ُأصول ُعلى ،ُ(3)قسم
ُتارةُيقسمُعلىُالتوحيد،ُوتارةُيقسمُعلىُأنُالق رآنُمعرفتهاُواإليمانُبهاُفالمولىُعزُوجل 

ُأخرىُعلىُأنُالرسولُصلىُاهللُعليهُوسلُ  ُوتارة ُعلىُالجزاءحق، ُأيضا ُوأقسم ُمُحق،
ُاهللُسبحانهُوتعالىُأقسمُعلىُجميعُماُخلق،ُ.ُ(4)والوعدُوالوعيد،ُوحالُاإلنسان أيُأن 

ُفيُخلقه ُ.ومنُثمُتتوضحُوتتجلىُلناُعظمةُوقدرةُالمولىُعزُوجل 
ُإذُ ُوُُُُُُُ ُالقسم ُجواب ُيختلف ُا ُوهما ُالقسم، ُنوعي ُاالستعطافي»باختالف ُُُُغيرُ»و«
ُأيُأنهُجملةُطلبية«ُتعطافياالس ُتوكيدُجملةُطلبيةُُفإنُكانُالقسمُاستعطافيا ُيرادُبها

ُ.ثمةُتعتبرُجوابُقسمُ،ُومنُأخرىُمتضمنةُعلىُماُيثيرُالشعورُوالعاطفة
                                                

عرابهُوبيانه،ُمجلد(1)  .393،ُص9المرجعُالسابقُ،ُمحمدُعليُطهُالدرة،ُتفسيرُالقرآنُالكريمُوا 
ُالجوزية(2) ُالقيم ُبنُأيوب)ابن ُبنُأبيُبكر ُاهللُمحمد ُاهللُبنُسالمُُ،(أبيُعبد ُتحقيقُعبد ُالقرآن، التبيانُفيُأيمان

 .5،ُص(ُدُس)،ُجدةُ،ُ(د،ُط)البطاطيُ،ُدارُعالمُالفوائدُ،ُ
 .9ينظر،ُالمصدرُنفسهُ،ُص(3)
 .9نفسهُ،ُصُالمصدر(4)
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إذاُكانُالقسمُغيرُاستعطافيُوهوُماُجيءُبهُلتوكيدُمعنىُجملةُخبريةُوتقويةُالمرادُأماُ
ُجملةُجوابُالقسمُكجوابُالشرطُمتعلقُبماُ(1)أيُالغرضُالذيُترميُإليهمنهاُ ،ُكماُأن 

ُة،ُفالجملةُالفعليةُمنهاُهيُالمثبت(2)قبله،ُأيُأنهاُمتعلقةُبالقسمُوهيُإماُفعليةُأوُاسمية
ُوالمفتوحةالتيُتفتتحُب ُالمكسورة ن  ُوالنونُوا  ُالالم نُُإحدىُالدواتُنذكرُمنُبينها ُوا  ،

ُوبُ  ُوهيالمخففة ُالدوات ُبإحدى ُتفتتح ُالتي ُالمنفية ُهي ُمنها ُاالسمية ُالجملة ُأما ُل،
"امُ "

ُنُْإ ُ"و(3) ُالُ "و" ُُمل ُُ"ُلقسمُبـايُجوازُربطُالجملةُالواقعةُجوابُوقدُاختلفُف" "ُنل ُ"و"

وذلكُ"ُنل ُ"و"ُمل ُ"أنهُالُيجوزُربطُجوابُالقسمُالمنفيُبالداتين،ُ»ُ:ضيفقالُعنُذلكُالرُ 
فإنُبقيُعملهماُ"ُنُلُ "ُوُ"ُمُلُ "ُلنُحرفُالنفيُيجوزُحذفهُفيُجوابُالقسمُولوُحذفُ

نُلمُيسبقُ فالُيصح،ُوذلكُلالتفاقُعلىُأنُالعاملُالحرفيُالُيحذفُمعُبقاءُعملهُوا 
ُمل ُ"أيضاُلنهُالُيتعينُالمحذوفُأهوُُعملهُفالُيصحُحذفه ونمثلُلذلكُ،ُ(4)«"نل ُ"أمُ"

الدراسة،ُبحيثُأنناُسنطبقُُمجموعةُمنُالنماذجُالتطبيقيةُالمستخرجةُمنُالمدونةُمحلب
ُ.علىُالجملةُالمثبتةُوالجملةُالمنفية

 :مثلُلهاُكماُيلينُ:الجملة المثبتة_1ُ
 :إلثبات بالالم المفتوحةا _أ

 ُ﴿:قالُتعالى                              

                           

      ﴾(5).ُُ[6]سورةُسبإ.ُ

                                                
 .996،ُص9،ُج(دُس)،ُمصر،6ُعباسُحسنُ،النحوُالوافيُ،ُدارُالمعارفُ،ُُطُ(1)ُ
 .164لميسر،ُصمحمدُعليُأبوُالعباس،ُاإلعرابُا(2)
 .39م،ُص1444،ُبيروت،1ُينظر،ُمحمدُمختارُالسالمي،ُالقسمُفيُاللغةُوفيُالقرآن،ُدارُالغربُاإلسالمي،ُط(3)
 .51-53،ُصالمرجعُنفسه(4)
 .093،ُص9ُُالديوانُ،ُجُُ(5)

 المقسم عليه المقسم به حرف القسم المقسم
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ُ
جملةُالقسمُوجوابه،ُُتعتبرُهذهُاليةُالكريمةُمثلُالياتُالسابقةُفيُتكوينهاُمنُُُ

،ُوقدُتقدمتُاإلشارةُإليه،ُوالمقسمُبهُهوُ"اوالو  "فجملةُالقسمُمؤلفةُمنُحرفُالقسمُوهوُ
ُعزُوجلُ،ُوذلكُلعظمةُ شأنهُوذاته،ُفقدرتهُتفوقُقدرةُالبشر،ُفاهللُسبحانهُوتعالىُالرب 

حقُوحقيقةُأمرُنبي هُالكريمُصلىُاهللُعليهُوسلمُأنُيقسمُللكفارُبربهُالعظيمُأنُالساعةُ

ُفهذ ُالقسمثابتة ُهيُجملة ُفهوُه ُجوابه ُأم ا ،:«              ُ»،ُُجاءت

ُمثبت ُعليها ُالمقسوم ُبالالُ الجملة ُة ُالفعل ُأول ُفي ُالمفتوحة ُب،ُ"مكأ ا تين  ت  ل  "م النونُوكذلك
أتيُبمعنىُالمجيءُوالقدوم،ُي ُُُتىُ الفعلُأ ُمنُمشتقة"ُمكأ ا تين  ت  ل  "،ُفلفظةُُالثقيلةُفيُآخره

ُ ُداللتها ُأم ا ُإنكار ُوهي ُالقيامالسياقية، ُليوم ُللبعثُأي ُفوقعتُهذهُالكفار ُوالحساب، ة
ُأنكرهُأهلُعلبوتثبتُإقسامُالمولىُعزُوجلُبربهُالكريمُعلىُوقوعُاُلتبيناللفظةُ ثُلما

ُ.(1)الكفرُوالعناد
إنكارُالكفارُليومُالحسابُُالتيُتبينُةوقدُوردتُالعديدُمنُالياتُالقرآنيةُالكريمُُُُُُُ

 »ُ:قولهُتعالىُوالوعيدُوذلكُفي                        

    »[16]يونسُسورةُ.ُ

 :وقالُأيضاُ  »                                 

       » [.35]التغابنُ سورةُ

                                                
ُالشنقيطي(1) ُالجكني)ينظر، ُالمختار ُمحمد ُبن ُالمين ُعالمُُ،(محمد ُدار ُبالقرآن، ُالقرآن ُإيضاح ُفي ُالبيان أضواء

 .356،ُص3ُالفوائد،ُمجلد

ُ ُالواوُالنبيُالكريم              

ُ
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ُاوالو  " حرفُُإذاُ ُُُُُُُ ُودورُبارزُفيُإبرازُمعنىألهُ" ُالكريمةُُهميةُكبيرة ُالية هذه
ثباتُأنُُ،وذلكُبغيابُفعلُالقسم ُالغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُهوُالتأكيدُوا  يومُأما

ُ.هالبعثُحقُوالمحالةُمنُإنكاُر
 :المكسورة ن  إاإلثبات ب -ب

ُاهللُتعالى  ُ﴿:قال                    ﴾(1).ُسورة

ُ.[06]الذارياتُ

ُ
يعتبرُخلقُاهللُسبحانهُوتعالىُمنُأعظمُالمخلوقات،ُومنُبينهاُالسماءُوالرض،ُُُُُُُُ

مولىُعزُوجلُبنفسهُفالسماءُتدلُعلىُالصفاء،ُالنقاء،ُالرفعة،ُالرزق،ُولهذاُأقسمُال
ناُأبيُعديُث:ُحدثناُمحمدُبنُبشارُقالُ"ُوهوُكانتهما،ُوفيُهذاُوردُقولمتعظيماُورفعاُ

»ُ:نُفيُقولهعنُعوفُعنُالحس                   

   »ُُمُ قسُ اُأ امُ قوُ أ ُاهللُ ُلُ اتُ قُ »:ُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُقالُبلغنيُأنُ :ُقال

الذيُيدلُعلىُالعطفُُ"اوالو  "،ُولقدُوقعُالقسمُفيُحرفُ(2)«وندقُ صُ مُيُ لُ فسهُفُ مُبنُ هُ ب ُرُ ُمهُ لُ 

                                                
 .11،ُص1ُُالديوانُ،ُجُُ(1)
ُبنُجريرُأبو)الطبري(2) ُج(جعفرُمحمد ُدارُهجر، ُالتركي، ُالمحسن ُاهللُبنُعبد ُتحقيقُعبد ُالطبري، ُتفسير ،01ُ،

 .106ص

حرفُُالمقسمُ
ُالقسمُ

ُالمقسمُعليهُالمقسمُبهُ

ُالواوُاهللُتعالى               

 

ُ

            

     

ُ
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لماُقبلهُوماُبعده،ُكماُأنُالسماءُوالرضُيدالنُعلىُالرزقُفيُهذاُالسياق،ُفهذهُهيُ
ُ:ناصرهاُأماُجملةُجوابُالقسمُفهيعإذاُجملةُالقسمُب

«            »جاءتُمكسورةُُ"إن  "ـُفُ"مالال  "وُ"إن  "ـُ،ُجاءتُمثبتةُب

ُللقسم ُفلفظةُ(1)وهيُصلة ُقّ ح  "، ُلفظةُ" ُأما "ُمشتقةُمنُالحقيقة،ُوهيُعكسُالباطلُ،
مشتقةُمنُالنطق،ُأماُداللتهاُالسياقيةُأنُالنطقُخاصُباإلنسانُدونُغيرهُمنُ"ُون  نطقأ ت  

ُالخرى ُُالكائناتُالحية ُالوفي ُقال ُُراءفهذا :«ُ ُبين ُُامُ »للجمع »ُ ُُأن»و ُهذاُ« في
واجُُزلشيئينُُمنُالشياءُوالالموضعُوجهانُأحدهماُيكونُذلكُنظيرُجمعُالعربُبينُا

ُ:اختلفُلفظهما،ُكقولُالشاعرُفيُالسماءُإذاُ 

ُ.2واعُ قُ عُْق ُُابُ البُ ُةُ ق ُل ُحُ ُمُ ائُ اللُ ُابُ هُ يُ ُُُُُُُمُْهُ ُاذُ إ ُُينُ يُالذُ ئُ الالُ ُرُ فُ النُ ُمنُ 
ُ«ُينُ الذُ «»وُ«ُيئُ الالُ »فجمعُبينُ منُالخر،ُوكقولُالخرُفيُُءىجُزموأحدهما

ُ:الدوات

ُ.3برُْجُ ُقٌُن ُْيُأ يُالُ طُ ُومُ اليُ كُ ُُُُُُُُُُُهُ ب ُُتُ عُْمُ سُ ُالُ و ُُيتُ أ ر ُُنُْاُإُ مُ 
هماُمنُالخرُ،ُوأماُالخر،ُفهوُأحدُئوهماُجحدانُيجُز«ُُنُ أ »وبينُ«ُُامُ »بينُفجمعُ

ُبوُأنُذلكُأفردُل ،ُ،ُلكانُخبراُعنُأنهُحقُالُكذب،ُوليسُذلكُالمعنىُبهُُ«ُامُ ُ»ـ
نماُأريدُبه :ُأحقُمنطقك،ُمعناه:ُهُحقُكماُحقُأنُالدميُناطقُأالُترىُأنُقولكإنُ :ُوا 

معناهُلإلنسانُالنطقُالُغير،ُفأدخلتُ.ُأحقُهوُأمُكذب،ُوأنُقولكُأحقُأنكُتنطقُ
ُُ.(4)«قالُفهذاُأعجبُالوجهينُإليُ ُليفرقُبينُالمعنيينُ،«ُأن»

بهُُاستغنيةُالمعنىُُوالدالُعلىُالقسمُلهُأثرُكبيرُفيُتقوي"ُاوالو  "ومنُثمةُحرفُُُُُُُُ
ُاُهوحد ُالقسمُلفعلُلنُحضوُردون ُالغرضُمنُجملة ُأما ُيبطلُغرضُالجملة، ُمعه ه

ُ.ةالتعظيمُوالرفعوجوابهُفهوُ
                                                

 .113،ُص(دُس)،ُالقاهرة،ُ(دُط)لكريم،ُدارُالحديث،ُينظر،ُمحمدُعبدُالخالقُعضيمة،ُدراساتُلسلوبُالقرآنُا(1)
 .أبيُالربيسُالمازني  2
 .دريدُبنُالصمة  3

 .109،ُص01الطبري،ُتفسيرُالطبري،ُج(4)
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 :المخففة ن  إاإلثبات ب -ج

  ُ﴿:قالُاهللُتعالى    ُ﴾.(1)ُ[13]ُُسورة الصافات. 

ُ

ُ

ُُُُُُُُ ُحرف ُلفظُُ"التاء"تميز ُعلى ُبدخوله ُوذلك ُالتعجب، ُوهو ُأال ُالمتجلي بمعناه
الجاللةُفقط،ُأيُأنهُاختصُبه،ُفقدُأفادُمعنىُالقسمُوالمقسمُبهُهوُالمولىُعزُوجل،ُ
ُ:وقدُسبقتُاإلشارةُإليه،ُفهذهُهيُإذاُجملةُالقسمُبعناصرها،ُأماُجملةُجوابُالقسمُفهي

«ُ        » ُمُهيُالمخففةُمنُالثقيلةُوالالُ ُبإنُْثبتتُالجملةُالمقسومُعليهاُ،ُأ

،ُا ُنالُ ف ُُأرديتُ :ُُيقال"ُردينتأ ل  "اُلفظةُ،ُأمُ ُأيُأوشكتُعلىُفعلُكذاُ"ت  د  ك  "الفارقة،ُفلفظةُ
ُ.(2)هُ كتُ هلُ أيُأ 

كانُقرينهُُاأنُالقسمُفيهُالتعجبُمنُسالمتهُمنهُإذ:ُوقيلُفيُمعنىُهذهُاليةُالكريمة
ُ.الغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُهوُالتحقيقف،ُوبالتاليُ(3)قاربُأنُيرديه

ُ
 ":لب  "اإلثبات ب  -د

  ُ﴿:قالُاهللُتعالى                    ُ﴾.(4)ُ

                                                
ُ.631،ُص9ُُالديوانُ،ُجُُ(1)
 .33،ُص5ُالقرشيُالبغداديُ،ُزادُالمسيرُفيُعلمُالتفسيرُ،جُ(2)
 .46،ُص06اللوسيُالبغدادي،ُروحُالمعاني،ُج(3)
 .614،ُص9ُُالديوانُ،ُجُُ(4)

 المقسم عليه المقسم به حرف القسم المقسم
ُاهللُتعالىُالتاءُالقرين

          

ُ
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ُ.[1ُ.0]سورةُصُ
 المقسم عليه المقسم به حرف القسم المقسم

ُالواوُاهللُتعالى
            

ُ

ُ              

ُ

ُ

ورةُمثلُفواتحُالعديدُمنُسوهيُفاتحةُال"ُ    "ةُالكريمةُبحرفُافتتحتُهذهُالي

ُعارضهُبعملكُقابلهُبه:ُأيُبعملك؛القرآنُُدصا،ُالمعنىُ"مرُ ل ُأ "وُ"ُمل ُأ "السورُمثلُ

هوُ:ُ،ُقالُعنهُقتادة"  "لفُفيُمعنىُ،ُوقدُاختُ (1)فاعملُبأوامره،ُوانتهُعنُنواهيهُ

ُ.نهُاسمُمنُأسماءُالقرآنأوعنهُ.ُاسمُمنُأسماءُالرحمان
ُ.هوُفاتحةُالسورة:ُوقالُمجاهد

 »فيُ"ُاوالو  "وردُالقسمُبحرفُ      » ُاللفظةُبواوُالقسم،ُوالواوُفضتُهذهُ،ُخ

"فلفظةُ.ُ(2)بدلُمنُالباء    ُ"ُامُ أ،ُُتدلُعلىُاإلعجاز،ُوكالمُاهللُسبحانهُوتعالى

السياقيةُأقسمُالمولىُعزُوجلُبالقرآنُتنبيهاُعلىُجاللةُقدرهُوعظمته،ُفهوُشفاءُُاداللتهُ
ُ.لماُفيُالصدورُومعجزةُالنبيُالكريمُصلىُاهللُعليهُوسلم

 "  ُاُلفظةُأمُ    "   ُُقراءةُُوهوُالصالةالكريمُبأن هُالبيانُوالذكر،لقرآنُلفهوُوصف،

ُالدعاءُالقرآن ،ُ ُالتسبيح ُالشكرُ، ُالطاعةُ، ُالسياقية(3)، ُداللتها ُأما ُعنهاُُ، ُقال ،

                                                
،ُالجامعُلحكامُالقرآنُ،ُتحقيقُعبدُاهللُبنُعبدُالمحسنُالمحسنُالتركيُ(أبوُعبدُاهللُمحمدُبنُأبيُبكر)القرطبي(1)

 .101،ص19ُُ،ُج(دُس)،ُبيروتُلبنان،1ُ،مؤسسةُالرسالةُ،ُطُ
 .106،ُصالمرجعُنفسه(2)
 .1139ابنُمنظور،ُلسانُالعرب،ُص(3)
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ُلُ ف ُرُ شُ ُانُ بهُكُ ُنُ مُ نُآُ يُمُ فُأُ رُ ذيُالشُ ُ»:الضحاك كماُهوُموضحُفيُ«ُينارُ فيُالدُ ُهُ ا

ُ ُالكريمة   »:الية                   »النبياءُُسورة

ُأيُشرفكم[13] ُشريفُو.ُ، ُالكريم ُفالقرآن ُثمة ُُ،من ُموعظة ُأنه ُذكرُ،كما ُفيه والقرآن

ُوتمجيده ُاهلل ُهيُجم(1)أسماء ُفهذه ُبعناصرها، ُالقسم ُفهوُ،لة ُجوابه ُ »ُ:أما   

       »ثباتُلغيرهُأيُأنهاُتحملُالوجهين،ُ"ُلب  "ُـ،ُف هيُنفيُلمرُسبقُوا 

  "،ُفلفظةُ(2)تصلحُأنُتربطُجملةُجوابُالقسم"ُل  ب  "ُوذهبُبعضُالنحاةُإلىُأنُ      ُ"

ُالشجاعة ُعلى ُهيُُتدل ُالكريمة ُالية ُفي ُداللتها ُأما ُعديدة ُومعانيها ُوالتكبر ُالقوة ،
ُالكريمةُقالُالقتبي ُالية ُُالتكبر،ُوفيُمعنىُهذه وهيُالتكبرُعنُقبولُالحقُوعداوةُ:

،ُوالغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُهوُالتقديسُوالتعظيمُ(3)لمحمدُصلىُاهللُعليهُوسلمُ
ُ.للمولىُعزُوجل

ُ:ونمثلُلهاُبماُيليُُ:الجملة المنفية-0
 " ام  "النفي بـ  - أ

ُ﴿:قالُاهللُتعالى                        ﴾.(4)ُ

ُ.ُ[06]سورةُالنعامُ
ُ

 المقسم عليه المقسم به حرف القسم المقسم

    ُالواوُارفُ الكُ                  

                                                
 .109،ُص19طبي،ُالجامعُلحكامُالقرآن،ُجينظر،ُالقُر(1)
 .39محمدُمختارُالسالمي،ُالقسمُفيُاللغةُوفيُالقرآن،ُص(2)
 .109،ُص19القرطبي،ُالجامعُلحكامُالقرآن،ُجُالمرجعُالسابق،ينظر،(3)
 .19،ُص0ُُالديوانُ،ُجُُ(4)
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ُُ

ُ»برواُبهذاُالسؤالُزلتُهذهُاليةُالكريمةُبسببُعدمُإجابةُالكفارُحينُاختُ ن ُُ  

         ُ»ُُُارتفعتُالدواعيُو،ُفرأىُالكفارُالحقائقُاالختباروالفتنةُهي

 ُ»:فقالوا         « ُهي،ُفجملةُالقسم:ُ »     «ُ،ُطفتُالواوُع

،ُأماُُفأقسمُالكفارُباهللُتعالىُكذباُفهذهُهيُإذاُجملةُالقسم:ُُالجملةُالتيُقبلهاُبماُبعدها

    »ُ:جوابهُفهو     ُ»ُولفظةُ"ام  "ُقترناُبحرفُالنفيجاءُم،«     ُ»ُمن

اُداللتهاُالسياقيةُوهيُأنُالكفارُيكذبونُتعالى،ُأمُ الشركُوهوُالباطل،ُعدمُاإليمانُباهللُ
ُ.(1)همُبأنهُالُينفعهمُمنُفرطُالحيرةُوالدهشةلمويحلفونُعلىُعدمُالشركُمعُع

ُعباسق ُابن ُال ُلُ الُ عُ ت ُُاهللُ ُغفرُ ي ُ»: ُاإلخالُ ى ُوُ صُذُ هل ُذُ عُ ُمُ اظُ عُ ت ُي ُُالُ نوبهم، ُأ ليه نُنب

ُوُ هُ غفرُ يُ  ُفُ الشركُ ُغفرُ ُيُ الُ ، ُرُ ، ُاالوُ ق ُُونُذلكُ شركُ المُ ُأىُ إذا ُوُ بُ نوُ الذُ ُغفرُ ي ُُاهللُ ُإنُ : ُغفرُ ي ُُالُ ،

ُأماُإذُكتمتم:ُكناُأهلُذنوب،ُولمُنكنُمشركين،ُفقالُاهللُتعالىُاإنُ :ُ،ُفتعالواُنقولالشركُ 
واُانُ اُكُ بمُ ُمهُ لُ رجُ أ ُدُ شهُ تُ يديهمُوُ أ ُنطقُ تُ اههمُفُ فوُ أ ُلىُ عُ ُختمُ يُ ،ُفُ ُاههمفوُ أ ُلىُ عُ ُوااختمُ ،ُفُ ُالشرك

،ُوالمعنىُمنُاليةُالكريمةُ(2)«ُيكتمُحديثا،ُفعندُذلكُيعرفُالمشركونُأنُاهللُالُ ونُ كسبُ يُ 
ُ.هوُإنكارُالكفارُشركهم

ُ.ذيرُالكفارُباتصافهمُبالشركحجملةُالقسمُوجوابهُهوُتوالغرضُمنُ
ُ
ُ

 ": إن  " النفي بـ  -ب

                                                
عرابهُوبيانه،ُمجلد(1)  .039،ُص6محمدُعليُطهُالدرة،ُتفسيرُالقرآنُالكريمُوا 
 .693،ُص9القرطبي،ُالجامعُلحكامُالقرآن،ُج(2)
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ُ﴿:قالُاهللُتعالى                         

           ﴾.(1)ُُ [22]سورة النساء.ُ

ُ
حرف  فعل القسم المقسم

 القسم
 المقسم عليه المقسم به

  ُتعالىُاهللُ  اءالبُ ُونُ حلفُ يُ ُنُوافقنُ المُ              

ُ

 "اُمنُفعلُالقسمُوحرفُالقسمُيعتبرُالشاهدُفيُهذهُاليةُالكريمةُمكونُ     ُ"

ةُفقدُوقدُسبقتُاإلشارةُإليهُفالمقسمُهوُالمنافقينُأيُالكفارُوالمشركين،ُومناسبةُهذهُالي
مُيهودياُفدعاهُاليهوديُإلىُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُصاُالمنافقُخاأنُبشرُ :ُ"ُروي

ُاحتكماُإلىُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمودعاهُالمنافقُإلىُكعبُبنُالشرف،ُثمُإن هماُ
ُوقال ُيرضُالمنافق ُفلم ُاليهودي ُفقضى :ُ ُعمر ُإلى ُنتحاكم ُفقالُتعال ُالخطاب، بن

:ُبقضائه،ُفقالُالمنافقُسلمُفلمُيرضاهللُصلىُاهللُعليهُُورسولُاليهوديُلعمرُقضىُلناُ
تملُعلىُسيفه،ُشكماُحتىُأخرجُإليكماُفدخلُعمرُفانعم،ُفقالُعمرُمكان:ُأكذلك؟ُقال

ُقال ُثم ُثمُخرجُفضربُعنقُالمنافقُحتىُيرد ُأقضيُلمنُ: بقضاءُاهللُُيرضلمُهكذا
صلىُُقُبينُالحقُوالباطل،ُفقالُلهُرسولُاهللإنُعمرُفرُ :ُورسولهُفنزلت،ُوقالُجبريل

ُ.(2)«وقُ ارُ الفُ ُنتُ أ »:ُاهللُعليهُوسلم

ُوعالُ »ُ:فهوأماُجوابهُُ،فهذهُهيُجملةُالقسمُ،فالمقسمُبهُهوُاهللُجل     

       »ُم ُعليها ُالمقسوم ُالجملة ُجاءت ُالنفي، ُبحرف ُ"ام  "ُقترنة ُولفظة ،" 
                                                

 .34،ُص0ُُالديوان،جُ(1)
 .43،ُص0الزمخشري،ُالكشاف،ُج(2)
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   "   ُولفظةُ،الخير،ُعدمُاإلساءةُ،ُهيُمنُصفاتُالمؤمنينُتدلُعلى"ُ   ُ"

ُأنُ ُوهي ُالسياقية ُداللتهما ُأما ُالمخاصمة، ُوعدم ُالمصالحة، ُوبمعنى ُالخير ُدليل هي
حتكامُإلىُعمرُرضيُاهللُعنهُادعواُأنُغرضهمُعندُاإلُوالمنافقينُأنكرواُحقيقتهمُالسيئةُ

ُ،(1)هوُاإلحسانُوالتوفيق
وهوُيدلُعلىُالكذبُوالحنث،ُلنهُيليقُبالمنافقينُ"ُون  فأ ل  ح  ي  "وقدُاستعملُالفعلُُُ
دونُغيرهُمنُالفعالُوالسماءُوالحروفُفيُإبرازُمعنىُاليةُالكريمةُوصفاتهُالُُفتميز

ُ.تنطبقُعلىُصفاتُالمؤمنينُالخل ص،ُوالغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُتحذيرُالمنافقين
 " :ل  "النفي بـ  -ج

ُ﴿:قالُاهللُتعالى                          

            ُ﴾.(2)ُ [83]سورة النحل. 

ُُُُُُُُ
،ُفأقسمُمنُالقسم،ُ"اءالب  "وحرفُ"ُم  قس  أ  "هذهُاليةُالكريمةُهوُالفعلُُالشاهدُفيُُُُُُُُ

،ُوأماُالقسمُفإنهُاسمُي،ُهذاُهوُالمصدرُالحقيقوهوُاليمينُباهللُتعالى،ُوقدُأقسمُإقساماُ 

ُهؤالءُالكفارُ(3)الذيُحلفُفيهُهُ وضعُ رُ،ُومُ صدُ المُ ُامُ قُ أقيمُمُ  ،ُأماُداللتهُفيُالسياق،ُأن 
ُوالحلفُيحتملُالكذبُوالبطالنُو ُأيُحلفهم، ُيمينهم ُباهللُجهد ُاوالو  "أقسموا التيُقبلُ"

                                                
ُ.49،ُص0السابق،الزمخشري،ُالكشاف،جُينظر،ُالمصدر(1)
 .144،ُص6ُُالديوانُ،ُجُ(2)
 .05،ُص66الزبيدي،ُتاجُالعروس،ُج(3)

حرف  فعل القسم المقسم
 القسم

 المقسم عليه المقسم به

    الباءُأقسمواُالكفار       

ُ

             

ُ
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ُأفادتُالعطفُعلىُاليةُالتيُقبلها،ُأماُحرفُالباءُفقدُسبقتُاإلشارةُإليه،"م  قس  أ  "الفعلُ

ُداللتهُفيُالسي ُفقدُلصقُبأما ُالقسم، ُأفاد ُأنه ُُ"اهلل"الجاللةُُلفظاق، ُ»ُ:قولهُتعالىأما

      ُ»بغيرُوبالتاليُالُيجوزُالحلفُُ،فهيُتعنيُبلوغُأقصىُدرجةُفيُاليمين

 »ُ:اهللُسبحانهُوتعالى،ُفهذهُهيُإذاُجملةُالقسمُبعناصرها،ُأماُجملةُجوابُالقسمُفهي

          »ُُالمقسُو ُالجملة ُمنفيةُبالحرفُجاءتُ يدُفوهوُيُ"ل  "مُعليها

قسامه ُللبعثُوا  ُالمشركين ُأحدإنكار ُفي ُجاء ُفقد ُعليه، ُالطبريُم ُهذاُُتفسير ُيبرر ما
ُثناُعبدُاهللُعنُأبيهُعنُالربيعُفيُقوله:ُقال.ُثناُإسحاق:ُقال.ُحدثنيُالمثنى»:ُالقول

لُمنُجُ رُ ُفُ ل ُحُ :ُقال.«            »:تعالىُ

منُُوحُ الرُ ُرسلُ يُيُ والذُ :ُالُ ق ُف ُُكذبينُ المُ ُجلُمنُ رُ ُعندُ ُمُ ل ُسُ يهُوُ ل ُعُ ُاهللُ ُبيُصلىُ ابُالنُ صحُ أ 

نُ :ُالقُ وتُفُ بعدُالمُ  ،ُومنُثمةُأقسمُباهللُجهدُيمينهُوتالمُ وثُمنُبعدُبعُ مُ ُكُ أنُ ُتزعمُ كُلُ وا 
ُ.ُ(1)«الُيبعثُاهللُمنُيموت

ُالحسابُالُمحالةُمنه،ُووعدُ  ُاستُ ُوبالتاليُفالبعثُويوم ُوقد ُعملاهللُحقُوحقيقة،
سماءُوالفعالُوالحروفُفهوُيدلُعلىُالحلفُأيُعلىُدونُغيرهُمنُال"ُمه  ان  م  ي  أ  "االسمُ

ُ.علىُالكفارُوالمشركينُالبطالنُوالكذب،ُوهذهُالصفاتُتنطبق
ُ.والغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُهوُالتحذيرُمنُالوعيدُوالحساب

ُ
 

 :خالصة الفصل

                                                
 .003،ُص19الطبري،ُتفسيرُالطبري،ُج(1)
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وأنُالقسمُيكونُهللُسبحانهُوتعالىُلنهُُالتوكيدنستنتجُأنُأسلوبُالقسمُضربُمنُ
،ُفالعبادُيقسمونُبماُهوُأعلىُمنهم،ُوالُيجوزُالقسمُبغيرُالمولىُعزُوجلُأعلىُوأجلُ 

ُ.يدخلُفيُالشركلنهُ
ُفيُُ- ُمحبب ُغير ُقسم ُوهو ُالجاهلية، ُفي ُالقسم ُصور ُمن ُصورة ُهو ُالسحرة ُُُقسم

ُ.ُاإلسالم،ُولذلكُالُيجوزُالقسمُبغيرُاهللُسبحانهُوتعالى
ُ.الواو،ُالباء،ُالتاء:ُومنُحروفُالقسمُُ-
ُ.المقسمُعليهُيكونُجملةُمثبتةُويكونُجملةُمنفيةُ-

ُ
ُ
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 أنواع القسم ودالالته في المدونة: الفصل الثاني

 :القسم الظاهر: المبحث األول

الظاهر هو القسم الصريح والجلي والواضح بإحدى حروف القسم وأفعاله  القسم           

عليه بالحرف والفعل  أو يستدل القسمستدل عليه بحرف أي أن القسم الظاهر ي   ألفاظهو 

 .(1)معا، أو يستدل عليه بلفظ من ألفاظ القسم اسما كان أو مصدرا

لَم بمجرد لفظه كون الناطق والقسم الظاهر أيضا هو       باهلل،  كأقسم   ا،به م قسم   الذي ع 

 .(2)باهلل الف  وأنا حَ 

 :والقسم الظاهر نوعان

 .، وهو الكثير الشائع من أساليب القسم ما كان جواب القسم فيه جملة خبرية :األول 

عيفَ اعدَ سَ باهلل َل   :قولهمك  .نَّ الضَّ

 القسم، وهو القليل الشائع في أساليب  نشائيةاما كان جواب القسم فيه جملة  : والثاني

 .وتختص به الباء من بين حروف القسم االستعطافيبالقسم  ويسمىَّ 

ع   باهلل َهْل َتْرَحم   :قولهمك  .(3)؟يفَ الضَّ

 :مجموعة من المثلة المستخرجة من المدونة محل الدراسة ويمثلهابونمثل لذلك    

                                                
مذكرة لنيل ،، صيغة نفي القسم في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية نحويه  ينظر سمية محمد عناية حاج نايف (1)

 .44ص ، م 4002،درجة دكتوراه ، جامعة بغداد
،  ، شرح كتاب الحدود في النحو، تحقيق المتولي رمضان أحمد الدميري(عبد اهلل بن أحمد)الفاكهي النحوي المكي (2)

 .492ص ، م 3991،، مصر ، القاهرة 4ط ،  مكتبة وهبة
صيغة نفي القسم في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية نحوية،  ،المرجع نفسه، سمية محمد عناية حاج نايف(3)

 .44ص
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 :حرف الالم - 1

م لم يقع لزمته الالا  فإذا حلفت على فعل غير منفي لك المَك،اعلم أن القسم توكيد           

 .الثقيلة في آخر الكلمة م النون الخفيفة أوالالا ولزمت 

 .(1) َلَْفَعَلنَّ  واهلل   :قولكوذلك 

ب ا مَ  :العربوقال بعض  َب َزْيد  َكذ   .اهلل َيْغف ر ه  َله   ب  سَ حْ ا َأواهلل  َلَكذ 

»    : نحو قوله تعالى "مالالا " دون "دق  " يجوزو        »   [9]الشمسسورة 

 » :ا قوله تعالىجواب     »  [3]الشمسسورة. 

 .(2)على ماضي اللفظ مستقبل المعنى "مالالا "وقد تدخل  

» :تعالىكقوله                       »   

وهوا سوف ، أو بمستقبل مقرون بحرف التنفيس أي َلَيَظلنَّ ،[13]الروم 
(3). 

» :تعالىم نحو قوله فالالا             »   [1]الضحى سورة. 

 

 

                                                
، (د ط)،  ، مكتبة الخانجي ، تحقيق عبد السالم هارون ، الكتاب(بشر عمرو بن عثمان بن قنبر أبو)سيبويه (1)

 .302 ، ص 1،ج م 3994،القاهرة
  ، القاهرة 3مكتبة الخانجي، ط ، عثمان محمدتحقيق رجب ، ارتشاف الضرب من لسان العرب،  حيان الندلسي أبو(2)

 .3111 ، ص م3992 ،مصر
 .3112 ، صالمصدر نفسه (3)
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 :صدور القسم بحرف الالم-2

 :القسم بالوعيد - أ

 ﴿:قال اهلل تعالى                     

                       

          » 
 .[34]سورة النعام  ﴾(1)

،  الدال على القسم وقد صراح به "مالالا "الشاهد في هذه اآلية الكريمة هو حرف         

 "القسم ظاهر وصريح بحرف الالم الذي لصق بالفعل  أي أنا        "  وهو من

 .وهو فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة ع  جمَ يَ  عَ مَ جَ الفعل 

م" وحرف   .، والتقدير واهلل محذوف واقعة في جواب قسم  " الالا

»:تعالىه ا ما بعد هذه اللفظة هو قولأمَّ                

          » ،فظة فل"    "  ََيق وم   ، من الفعل َقام ،  

 .وأصل القيامة الَقواَمة   ، ق لبت الواو ياء لمناسبة الكسرة

                                                
عرابه ، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، دار عالم  (أبو إسحاق إبراهيم بن السري  )ديوان الزجاج  (1) ، معاني القرآن وا 

 .414، ص  4م ، ج 3922ه ،  3202، بيروت ،  3الكتب، ط 
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يوم القيامة هو يوم الحساب والوعيد، وهو يوم يقوم فيه الناس  هو أنَّ بينما داللتها السياقية 

 .من قبورهم للحساب والجزاء

  » :وقوله تعالى     »  ، أي ال شك في وجود يوم القيامة. 

 »: وقوله أيضا             «   ،  أي تعريض نفس

 ، وهو الفطرة الصلية الحقيقي ، وذلك بتضييع رأس مالهم  اإلنسان للعذاب البدي

والحرمان  من خسارة الجنة ، ومن ثمة فأي خسران أعظم ، والتفكير القويم والعقل السليم

 .(1)من نعيمها الذي ال ينقطع

، فله دور كبير  دون غيره من الحروف والفعال والسماء "مالالا "حرف قد استعمل و       

 .معنى اآلية الكريمة إبرازفي 

 .تحذير الكفار من يوم القيامة وأنه حق وحقيقةوالغرض من هذه اآلية هو  

 :القسم بعمر الرسول صلى اهلل عليه وسلام-ب

 ﴿: قال اهلل تعالى              
 .[14]سورة الحجر ﴾(2)

بحياة المخاطب وهو النبي الكريم صلى اهلل عليه  اقسم  تتضمن   هذه اآلية الكريمة      

 .نا عليه السالمقسم بأحد غير نبيا واهلل سبحانه وتعالى لم ي   ،م له، وهو تعظي وسلام

                                                
عرابه وبيانه محمد علي طه الدرة ينظر، (1)  1، مجلد م 4009،، دمشق 3ط، ، دار ابن كثير ، تفسير القرآن الكريم وا 

 . 411، ص
 .321، ص  1الديوان ، ج  (2)
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، وأيضا لفظ  الدال على القسم وقد صراح به "مالالا  "والشاهد في هذه اآلية هو حرف      

 ."ع ْمُرك  "القسم 

، لغات ةمر ثالثوفي العَ  :قال ير النباذكره ابن  ، َعْمر   .قاء  ع م ر  وهو عند العرب البَ  ع ْمر 

الَعْمر  والع ْمر  في معنى :  وجميع أهل اللغة قالوا هوحكى الزجاج أن الخليل وسيبوي      

نَّ  غيرال  تحَ ف   القسمعمل في فإذا است  . دواح الفتح أخف  وا الفتح في القسم لنَّ ما آثر وا 

ر استعمالهم إياه لزموا الخف فلما كث   ،" ل ع مُرك   " و  "ير  مْ ع  ل  "، وهم يؤكدون القسم  عليهم

 .باالبتداء والخبر محذوف َلَعمر كَ ارتفع :  وقال النحويون:  ، قال عليهم

،  لن الكالم دليال عليه الخبر، وح ذف  ، و َلَعْمر َك ما أقسم  به   قسميوالمعنى َلَعْمر َك  

والمعنى أقسم  
 :فيها ثالثة أقوال "ل ع مُرك  "لفظة ، ف(1)

 .، رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس ك يا م حمدبمعنى وَحَيات   : أحدها

وهو يرجع إلى  الخفشقال   به ، و رواه ابن طلحة عن ابن عباس. كَ يش  عَ لَ  : والثاني

 .المعنى الول

 .معناه وَحقك على أمتك : والثالث

  .(2)يعنون وَحقَّ اللَّه  .َعْمر  اهلل ال َأق وم  تقول العرب ل 

                                                
 .321، ص  1الديوان ، ج  (1)
زاد المسير في علم التفسير (أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي)القرشي البغدادي (2)

 .202، ص  2م، ج  3922، بيروت ، لبنان ،  1،المكتب اإلسالمي ، ط 
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فهذه هي جملة القسم المكونة من حرف القسم ولفظ القسم والمقسم به وهو النبي الكريم  

»    :، أما جملة جواب القسم فهي صلى اهلل عليه وسلام     «         

 ."مالالا "المشددة أي الثقيلة و "إنا "ـ ب جاءت الجملة المقسوم عليها مؤكدة  

بينما داللتها  ،البعد عن اهلل الالمباالة،تدل على الضياع والوحدة،  " الس ك ر ةُ " فلفظة   

 .السياقية تدل على الضاللة والغفلة

 " ولفظة      " َتحيرم  أي  ، ه  ام  وعَ  ه  مَ ون، يقال رجل عَ تحير  بمعنى ي. 

اإلزالة التي في ، ال    تمييزهم بين الخطأ والصوابإزالة  ومعنى إزالة صفة السُّكر هو 

 (1).يالسُّكر الحقيق حو عن تلك السكرة مشكل دون، فإن الصا  وقت السكر بل فوقها

 .صلى اهلل عليه وسلامالنبي الكريم اآلية الكريمة هو بيان معجزة رض من والغ

 

 

 

 

                                                
،  3ط ، دار الكتب العلمية ،لبيضاوياعلى تفسير اإلمام  يونو القحاشية   عمر،عبد اهلل محمود محمد ، ينظر( 1)

 . 329، ص 33،ج م 4003، ه 3244 ، لبنان ،بيروت
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 :القسم بالقرآن - 3 

     ﴿: قال اهلل تعالى                  

     
 .[1.  3]سورة الزخرف  ﴾(1)

التي ال  شتبهات، وهي من الم  (   )ه السورة الكريمة بالحروف المعجمت ابتدأ        

والحكمة من ابتداء السور بها في أكثر أحوالها يكون  ، يعلم علمها إال اهلل سبحانه وتعالى

 .(2)ها أسماء للكتاب نفسهذكر الكتاب والتنويه بأمره مما جعل بعض العلماء يقول إنا 

أي  الدال على القسم وقد صراح به، "اوالو  "حرف  الكريمة هوالشاهد في هذه اآلية        

 »: ، وجملة القسم هي"اوالو  " ف القسما بحر أنه جاء صريح          »   ، أقسم اهلل 

"، ولفظ  الك تَاب  الم ب ين  عزا وجل ب        "بَ تَ ، و كَ  والجمع ك ت ب  و ك ْتب   معروف  

والكتاب   ا،مجموع   وهو اسم لما ك ت بَ  ه،خطا و َكتََّبه  أي  وك َتاَبة ،وك َتاب ا  ه َكْتب اب  ت  كْ الشيء يَ 

 .(3)ة  اطَ اغة  والخيَ الصيَ  :مثل صَناَعة،لمن تكون له  ، والكتابة  مصدر  

                                                
 .201، ص  2الديوان ، ج ( 1)
تحقيق ، لسان العرب،(القاسم بن حبقة مد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبوجمال الدين أبو الفضل مح) ابن منظور( 2)

 ، ص(س.د)، مصر ، القاهرة(ط.د)،دار المعارف ،  عبد اهلل علي الكبير ومحمد أحمد حسب اهلل وهاشم الشاذلي
1233. 

 .1233، صينظر،المصدر نفسه(3)
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"ا لفظة أمَّ          " وغيرها منوالحجة ، فهي تدال على الوضوح واإلظهار 

"داللة المعاني، أما       "فالمراد بالكتاب قوالن في السياق ،: 

 .أقسم اهلل سبحانه وتعالى بالقرآن أنه جعله عربيا قرآن ولهذاال ـ المراد به3

 .(1)أقسم بالكتابة لكثرة ما فيها من المنافع، أي أنه  المراد بالكتاب هو الكتابة والخطـ 4

 "ا لفظة أمَّ    " بين لطريق الهدى عن طريق م  القرآن الكريم داللتها السياقية أن

ظهار  أقسم ، أي أن اهلل سبحانه وتعالى(2)الضاللة بالك تَاب  الم ب ين  دليل على قداسته وا 

وأيضا لن القرآن حجة وبرهان وعظمة المولى عزا وجل فيما خلق،  ، الحق من الباطل

 . ، فهذه هي عناصر جملة القسم صلى اهلل عليه وسلامالكريم العباد لسنة الرسول  تباعإل

»:أما جواب القسم فهو                    «،   وهي

 كسر، فت   "إنا "ـ وجاء المقسم عليه م ؤكد ا ب ، الجملة التي قسم عليها اهلل سبحانه وتعالى

 .همزة إنَّ في جواب القسم، وتكون صلة له

                                                
 .391 ، ص41،ج م3923 لبنان، ،بيروت ،3ط، لفكرا، دار  ،تفسير الفخر الرازي(محمد فخر الدين)الرازي (1)
 .392، ص المرجع نفسه ،ينظر(2)
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" ولفظة          "  اهلل سبحانه وتعالىتجلي في قول ، وهو م   عربي   أي بلسان :« 

                      

          » [301]النحل سورة. 

لغة القرآن الكريم جاء ب، لن  ونستنتج من هذا الكالم شرف ومكانة اللغة العربية        

 .فصيحة

، لنه مناسب  هنا دون غيره من الحروف والسماء والفعال "اوالو  "وجاء حرف       

 ية،لنه وحده دون الفعل له أثر كبير في معنى اآل ، الذي جاء فيه ومالئم للموقف

 .المولى عزا وجلتقديس كتاب  والغرض من اآلية الكريمة هو

 :القسم بالمخلوقات - 4

 ﴿: قال اهلل تعالى                    
(1)﴾ 

 .[4.  3]سورة النجم 

، أي  االدال على القسم وقد جاء صريح   "اوالو  "لقد افتتحت اآلية الكريمة بحرف         

:  حرف مجهور يكون في الكالم على ثالثة أضرب "اوالو  "وحرف   ،أنه قسم صريح

تباه للسامع هو لفت االن أما الغرض من مجيئه في بداية السورة ،(2)، وزائدا   وبدال  ،  أصال  

                                                
 .39، ص  1الديوان ، ج  (1)
 .111، ص اويند، تحقيق حسن ه ، سر صناعة اإلعراب (الفتح عثمان أبو)ابن جني (2)
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" هي جملة القسم اآلية في هذهالقسم  والقارئ معا، وعناصر      "، مؤلفة

، وحرف  كقسم العباد، وذلك لعظمته فقسمه ليس ، من المقسم وهو اهلل سبحانه وتعالى

 "هو ، والمقسم به"واالو  "القسم هو  "   ، أقسم بمخلوقاته والناجم من  فالمولى عزا وجل

قال أحد المفسرين عن قوله  .فقدرة اهلل تعالى فوق قدرة كل البشر ، بين هذه المخلوقات

 » :تعالى      «  خمسة أقوال: 

 :وابن أبي نجيح عن مجاهد قال ابن قتيبة أنه الثريا، رواه العوفي عن ابن عباس - 3

فستة ظاهرة وواحد خفي  ، ، وقال غيره هي سبعة والعرب تسمي الثريا وهي ستة أنجم

 .يمتحن به الناس أبصارهم

أي ما يرمى به الشياطين رواه عكرمة عن ابن  ، من النجوم الرجومالنجم هو   - 4

 .عباس

قاله عطاء عن ابن عباس  امتفرق  ا القرآن نزل منجم   معنى القرآن أي أنا بالنجم  -1

 .والعمش عن مجاهد

 .آيات وأربع آيات ا ثالث  كان ينزل نجوم  : وقال مجاهد 

 .م السماء كلها، وهو مروي عن مجاهدو النجم هو نج -2

 .(1)النجم هو الزهرة، قال السدي-1

                                                
 .34، ص2زاد المسير في علم التفسير، ج ،القرشي البغدادي(1)
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ونفهم من هذه القوال أن النجم له عدة معاني بحسب أقوال العلماء والمفسرين،        

 " ومعظم هذه القوال متطابقة معها لفظة    "النجم بمعنى الثريا  :فالقول الول مثال

، ومعنى َهَوى هو غاب، أما القول الثاني في الرجوم يكون في هويها في رمي الشياطين

 ...  في القرآن فَهَوى بمعنى نزلأما القول الثالث 

اهلل سبحانه لنا عظمة  تتضحعدة معاني مما تحمل   "جمالنا "وخالصة القول لفظة        

 .جملة القسم بعناصرهاهي هذه ف وتعالى في مخلوقاته،

   »:أما العنصر الثاني من عناصر القسم هو جملة جواب القسم وهي       

        «   ،  لة جملة ، ودال"ام  "جاء المقسم عليه مقترنا بحرف النفي 

  "جواب القسم هي أن لفظة       " َّاهلل عليه صلى سول الكريم بمعنى أن الر

يضل عن الطريق المستقيم أبدا، والضالل نقيض الهدى ونتيجته هو العدول عن  وسلام لم

 .الطريق السوي

في تفسير حاشية القونوي على تفسير اإلمام قد ورد وهذا الخطاب موجه لقريش ف       

  "أن لفظة  "عبد اهلل محمود محمد عمر"ـ البيضاوي ل    "  جاءت لكمال التوبيخ

إال الدوام على الم نشأ بين أظهركم ولم تروا منه على ما ينسبون إليه بأنه عليه السا 

فما ينسبون إليه  والخالق الرفيعة حتى اشتهر بالصدق والمانة للنبوة، الطريق السوي،
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، أي (1)ابوالفساد، وبالتالي فمصيرهم العذللتعنت والعناد واإلصرار على اإلفساد  ليس إالا 

صلى اهلل أن المراد من هذا الحديث هو نفي ما ينسب كفار قريش إلى الرسول الكريم 

  "ومن ثم لفظة  عليه وسلام،     "الطاغي في  اهذا الموقف بمعناه ئماختيرت لتال

 .اآلية الكريمة

ا حرف الواو الدال على القسم له أثر كبير في إبراز معنى اآلية وذلك بغياب إذ         

 . إبداله من الباء في فعل القسم، لنه في استعماله معه إبطاله للغرض

 .هلل عز وجلوالغرض من جملة القسم وجوابه هو التعظيم 

 :بعد القسم الصريح" اإذ  " -5

بعد القسم الصريح في العديد من اآليات القرآنية مما يلفت النظر  "إذ ا"لقد وردت         

 :وهي أن القسم في هذه اآليات كلها بمراحل الليل والنهار الزمنية في هذه الظاهرة،

 :قال اهلل تعالى

»       »
2

 .[3]النجم                             

 »       » 
3

 .[12]المدثر                                

 

                                                
 .432، ص2جينظر، عبد اهلل محمود محمد عمر، حاشية  القونوي على تفسير اإلمام البيضاوي،(1)
 . 39، ص  1الديوان ، ج  2
 . 422، ص  1الديوان ، ج  3
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 «        »                       [ 31]التكوير. 

 »       »
1

 .[32]التكوير                              

   »      »
2

 [ .32]االنشقاق                                     

  »     » 
3

 . [2]الفجر                                        

   »     »                                      [ 4]الشمس.                                                                                     

 »    »
4

                  .[1]الشمس                                    

  »     »                                      [3]الليل . 

 »    » 
5

 . [4]الليل                                      

  »            »
6

 . [4. 3]الضحى                  

                                                
 . 493، ص  1الديوان ، ج  1
 . 101، ص  1الديوان ، ج  2
 . 143، ص  1الديوان ، ج  3
 . 113، ص  1الديوان ، ج  4
 . 111، ص  1الديوان ، ج  5
 . 119، ص  1الديوان ، ج  6
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هنا هي ظرف للحال، ليس فيها معنى الشرطية، كما أنها ال تدل على " إذ ا" ـف         

وهي من آيات خلقه ليلفت  الطبيعية، اهلل سبحانه تعالى ي قسم بهذه الظواهراالستقبال، ف

النظر إلى أنها متجددة وأنها ستظل متجددة على امتداد الزمان كله إلى أن تقوم الساعة، 

 .أي أن هذه اآليات تتضمن قدرة اهلل عز وجل وفيها بيان لعظمته

وفي الخير نستنتج أن القسم الظاهر هو القسم الصريح بإحدى حروف القسم         

 .وأفعاله وأسمائه

 .الالم :من حروف القسم_

 .القسم بالقرآن، القسم بالمخلوقات :من القسم الصريح_
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 .القسم المضمر: المبحث الثاني

: القسم المضمر هو أسماء دخلها معنى القسم لمعان  تشمل عليها، كما أنك تقول        

اهلل عز وجل فاعله، فإعرابه كإعراب رز َق اهلل  ، وضي فعل ما" َعل مَ "ـ ف ،"َم الَله َلَْفَعَلنَّ َعل  "

 .معنى القسم دت، فلذلك صار فيههفقد استش -َعل َم الَله -:  أنك إذا قلتإالا 

ولم  جاز أن يقع على ما ذكرناه، -ك غير مخبر عن اهلل بأنه فعلالسامع أنَ  لمَ ا عَ فلمَّ  

 فإن أخبر عن خبر صادق كان مجاز سائر الخبار فقال  على ذلك،يفهم عن ناقله إالا 

  » :اهلل تعالى             

                  »سورة 

 .صلى اهلل عليه وسلام فهذا مجازلصحاب محمد  اهلل سبحانه وتعالىوغفر .[32]الفتح

، لنه بمنزلةَشه َد الَله  َلَْفَعلَ : وكذلك  :فمن تلك السماء قولك ،َعل َم الَله  : نَّ

، وَعليَّ عَ  ين   اهلل   د  هْ َلَعْمر َك َلَْفَعَلنَّ ، وَعليَّ َيم   .(1)اهلل  َلَْفَعَلنَّ  َلَْفَعَلنَّ

 :فهذا مثل قولك 

 م  س  قْ ا أ  مَ  له  الَ  ر  مْ عَ لَ : ا لقولهما وقع قسم  ه إنَّ و، لنا ر  مْ عَ  نْ م   ضل  فْ َأيد زَ لَ ، و مان  هَ رْ د   د  يْ ى زَ لَ عَ 

 .ه  ب  

 
                                                

، 4م،ج3992،المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، (العباس محمد بن يزيد أبو) ينظر، المبرد (1)
 .142ص
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ذا قلت اسم القسم  كما أنَّ  ،(1)فقد أعطيته عهدك بما ضمنته له اهلل ، َعليَّ َعْهدَ : وا 

 .(2)هو اسم غير مختص بالقسم، ويجوز إثبات خبره وحذفه ،َعْهَد اهلل  : المضمر نحو

كما يوجد أيضا من الفعال أشياء فيها معنى اليمين والقسم، يجري الفعل بعدها مجراه  

،  أ ْقسم   :واهلل، وذلك قولك :بعد قولك ، وأشهد  َلَْفَعَلنَّ  .(3)َتْفَعَلنَّ لَ  َأقَسْمت  باهلل َعليكَلَْفَعَلنَّ

عليه الكالم قبله،  والقسم المضمر هو ما تقدمه لفظ معناه القسم، وهو أيضا إذا دلا       

 :ين متالزمين، نحو قولكئمعترضا بين جز  أو وقع القسم

 .(4)َأنَت َصادق  َواهلل  

 :ومما يلي إدراج أمثلة من المدونة محل الدراسة تبيان وتوضح القسم المضمر 

 :المضمرالقسم األلفاظ التي ورد بها _

 " :اقالميث  "لفظ _1

  ﴿:قال اهلل تعالى                      

                       

                                                
 .141، ص4المبرد ، المقتضب ،ج (1)
 .431ص ،م3920جدة، السعودية،  ،1دار الشروق، ط ينظر، عبد الهادي الفضلي، مختصر النحو،(2)
 .302ص ،1، الكتاب، جسيبويه ،ينظر (3)
 .94ص م،3929، حلب، سوريا، 1ينظر، فخر الدين قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار القلم العربي، ط(4)
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                »  

 .[21]سورة البقرة  ﴾.(1)

  "الشاهد في هذه اآلية الكريمة هو لفظ             " جاء في معنى القسم، أي أنه ،

 .اهرظعلى القسم، وهو قسم مضمر أي غير يدل 

  "فلفظ        "وأخذ العهد بمعنى االستحالفهد  ق، كمجلس أي العَ وثمَ ، أي ال ،. 

  .أما داللته السياقية فقد جاء في معنى القسم ،(2)والميثاق جمع مواثيق على الصل

  » :وقوله تعالى          »  ،  ،أي أن كل أمر بمعنى قوتهم

وا به   .باليمان الغليظة والعهود الموثقة اْستعَصْوا، فال يقبلونه إالا أ م ر 

»    :وقوله تعالى    »  جواب القسم، وهو أمر بعبادة اهللجملة هي 

سبحانه وتعالى وحده، ونهي عن الكفر والشرك به، وكل هذه الصفات هي أصل الدين، 

هو  يكن هذا أساسها،أي أن أساس الدين القويم وأصلهها إن لم فال ت قبل العمال كلا 

                                                
 .334، ص  3الديوان ، ج  (1)
 .210ص ،43،جم 4000،، الكويت3تحقيق ابراهيم الترزي، ط ، تاج العروس،(محمد مرتضى الحسيني)الزبيدي (2)
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تباعهااهلل سبحانه وتعالى وطاعة أوامره باإليمان  والنهي عن نواهيه، لنه حق اهلل  وا 

 .(1)سبحانه وتعالى على عباده

اآلية الكريمة، دون غيره من اللفاظ، مما بين ووضح  "اقالميث  "عمل لفظ وقد است          

 .ظيم هلل تعالىوالغرض من اآلية الكريمة هو التع ،ا له دور كبير في إبراز معناهاإذ  

 ":العهد " لفظ _ 2

 ﴿: قال اهلل تعالى                          

                 ﴾2  [41]سورة الحزاب. 

 : نزلت هذه اآلية الكريمة إثر قصة وهي

لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الحزاب  ): روى البخاري عن زيد بن ثابت قال

كنت أسمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إالا مع خزيمة بن 

الذي جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شهادته  ثابت النصاري رضي اهلل عنه ،

تفرد به البخاري دون  3(من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا اهلل عليه )بشهادة رجلين 

 .حسن صحيح: مسلم وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي 

                                                
حق، مؤسسة يتحقيق عبد الرحمان بن معال اللو  ، تيسير الكريم الرحمان،يعبد الرحمان بن ناصر السعد ،ينظر (1)

 .11صم، 4004، ه3211، بيروت، لبنان،3الرسالة، ط
 .444، ص  2الديوان ، ج   2
م، ج  3929ه،  3230، الرياض ، السعودية ، (ط.د)تيسير العلي القدير، مكتبة المعارف ، سيب الرفاعي،محمد ن  3
 . 222، ص  1
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القسم بل  لم يرد بمعنىولكنه  "عاهدوا " الشاهد في هذه اآلية الكريمة هو لفظة       

 .جاء هنا للتأكيد فقط

 .والعهد هو الذي يكتب للوالة وهو مشتق منه ، والجمع عهود، وقد عهد إليه عهد ا

 .1الموثق واليمين يحلف بها الرجل ، والجمع كالجمع: والعهد 

 .والغرض من هذه اآلية الكريمة هو بيان عظمة اهلل سبحانه وتعالى في خلقه

 ":عدالو  "لفظ  -3

   ﴿:اهلل تعالى قال            

                       

                        

                     (2)﴾  سورة

 .[11]النور 

لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلام  اموجه ااآلية الكريمة خطابهذه تتضمن         

د ا "   " ةولصحابه والشاهد فيها هو لفظ َدة  ووعد ا وَمْوع  أي َوَعَده المر وبه ع 

َدة  و  المصادر التي جاءت على مفعول  وَمْفع وَلة   َمْوع ود ا وَمْوع وَدة ، وهو منوَمْوع 
                                                

 . 1310ابن منظور ، لسان العرب ، ص   1
 .13، ص  2الديوان ، ج  (2)
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في معنى  تالسياقية فقد جاء اأما داللته ،(1)والَمْصد وَقة  والَمْكذ وَبة  كالَمْحل وف  والَمْرج وع  

 .القسم

»    :وقوله تعالى                

 ».       

"ـ ف    "للتخصيص. 

  "و       "واقعة في جواب قسم محذوف. 

 ) مَ قسَ َأ: والتقدير           )، قولهى والقسم وجوابه كالم معطوف عل 

»  :تعالى        »  بواو محذوفة والمعنى من هذا كله أي

  )وعطف تصرفين في الرض تصراف الملوك في مماليكهم،هم م  ليجعلنَّ    )

)على   )اإليمان بدون عمل صالح ال يحقق استخالفا في الرض أنَّ  ، بمعنى. 

                                                
 .2213ص لسان العرب، ،ابن منظور (1)
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  « :وقوله تعالى         »  ويقصد بها النبياء أمثال

استخلف بني إسرائيل وأهلك الجبابرة بمصر والشام وأورثهم داود وسليمان وغيرهما، وكما 

 .أرضهم وديارهم

» :تعالىوقوله                 »  . قال في ذلك ابن

ويظهر دينهم على  عباس رضي اهلل عنهما بمعنى يوسع لهم في البالد حتى يملكوها

 .(1)سائر الديان

 » :وقوله               »    َّاهلل سبحانه وتعالى أنجز  ، أي أن

 .وعده وأظهر دينه، ونصر أولياءه وأبدلهم بعد خوفهم أمن ا

  » :وقوله          »  ،  ،وهي بمعنى ال يعبدون أحدا غيري

 .وأيضا ال يخافون غيري أي أن لها العديد من المعاني

» :تعالى وقوله       «   َنعم اهلل تعالى دَ حَ ، بمعنى من ج. 

»: تعالى وقوله          »   ق وَن ه م  العا صون الخارجون عن ، اْلَفاس 

 .طاعة اهلل سبحانه وتعالى

 .حقيق والتعظيم هلل تعالىاآلية الكريمة هو التوالغرض من هذه 
                                                

عرابه وبيانه ،ينظر(1)  .242، ص3،ج محمد علي طه الدرة، تفسير القرآن الكريم وا 
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أي  واضحالهو القسم الخفي وغير  القسم المضمرفي الخير نستنتج أن و          

المحذوف، ويدل عليه اسم أو فعل في معنى القسم، أي أن القسم المضمر يدل عليه كالم 

 .قبله

 : اللفاظ التي ورد بها القسم المضمر هي

 .عد  الوَ  ، اق  الميثَ 
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 :صيغة نفي القسم: المبحث الثالث

 .، يقال َنَفى الشَّْيء َيْنف ي َنْفي ا(َنَفى)البن منظور مادة" لسان العرب "ورد في معجم        

 . (1)أي جحده   وَنَفى الشَّْيء َنْفي ا

وقد تميز وانفرد القرآن الكريم باستعمال صيغة لم ترد في ما وصل من آثار العرب في 

م   )الجاهلية ال في شعرهم وال نثرهم وهي صيغة نفي فعل القسم   .(اَل أ ْقس 

، أو هي أحد حروف الهجاء، وهي تأتي نافية للجنس، أو ناهية عن أمر "ال  "       

، أو عمل ليس،  .أو غير ذلك من المعاني بمعنى غير، أو زائدة، وتارة تعمل عمل إنَّ

م  : )ومن أساليب اللغة العربية إدخال ال نافية للجنس على فعل القسم أجل من ( اَل أ ْقس 

هي للنفي : ا له، وقيلالمبالغة في توكيد القسم، بمعنى أنه ال يقسم بالشيء إال تعظيم  

بمعنى ال أقسم به إْذ المر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أصال فضال عن هذا القسم 

 .العظيم

في عرض أقوالهم لتفسير آيات نفي القسم في القرآن  المفسرونوقد اختلف         

 :مايلي كرَ ومن م جمل ما ذ   الكريم،

م  )-أ   :زائدة للتوكيد أو صلة في الكالم، وجودها كعدمه( الَ )، و(مَ أقسَ )بمعنى ( اَل أ ْقس 

 .(2)وردت في القرآن الكريم زائدة( الَ )وقد استدل أصحاب هذا الرأي بافتراضهم أن        

                                                
 .2133ص لسان العرب، ،ابن منظور(1)
 .91ينظر، سمية محمد عناية حاج نايف، صيغة نفي القسم في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية نحوية، ص(2)
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من غير قصد معناها " ال  " فظت بلفظة ما ل  ها صلة على عادة العرب، فإنها ربا أو أنا 

 إنَّ : كما اعتمدوا على جوانب أخرى كقولهم ،(1)الصلي، بل بمجرد تقوية الكالم وتوكيده

 .(2)في بداية الكالم( الَ ) ه كالسورة الواحدة، ولذلك جوزوا زيادةرآن كلُّ الق  

ا وبالتالي إذَ  ومن ثمة نجد حرف الزيادة له دور كبير في إثبات الكالم وتأكيده،         

منه، ومن هنا نفهم ونستنتج أن  هذا الحرف اختل وتأثر المعنى بفقد معنى التوكيد قدَ ف  

 .حرف الزيادة ليس عبئا إضافيا أو شيئا مهمال يمكننا التخلص منه بسهولة

 ".الَ " ، "من"، "اءالبَ : " ومن بين حروف الزيادة ما يلي   

م  )في( ال)-ب م  )الف المقسم عليه رد لكالم يخ( اَل أ ْقس   :كالم مستأنف( أ ْقس 

لقد ورد هذا الرأي عند كثير من المفسرين، فمنهم من ذكره رأيا ضمن اآلراء التي          

م  )قيلت في صيغة   .(3)في الصيغة نفسها( الَ )ـومنهم من تبناه معنى ل ،(اَل أ ْقس 

م  )-ج م  )أصلها ( اَل أ ْقس   :(ل ْقس 

م  )الواردة في صيغة  (الَ ) نَّ وهي أ        ( الَ )هي الم أشبعت فتحتها فصارت  (اَل أ ْقس 

م  )والصل   .(4) (ل ْقس 

                                                
، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار عالم الفوائد، (محمد المين بن محمد المختار الجكني)يالشنقيطينظر،(1)

 . 110، ص2مجلد
 .341ينظر، سمية محمد عناية حاج نايف، صيغة نفي القسم في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية نحوية، ص(2)
مذكرة لنيل شهادة  ،عود، أسلوب القسم في القرآن الكريم وترجمة إلى اللغة الفرنسيةيينظر، شمس الهدى بن مس(3)

 .39ص م،4031كلية اآلداب واللغات، جامعة قسنطينة،  الماجستير في الترجمة، قسم الترجمة،
 .40، صالمرجع نفسه (4)
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ا من اآليات التي ويعتمد هذا الرأي بالتحديد على آية وردت في سورة القيامة دون سواه

 :وردت فيها الصيغة وهي

» : قال اهلل تعالى         «   [3]القيامة. 

م  )في صيغة ( الَ )-د  :نفي القسم( اَل أ ْقس 

ى وهي أن اهلل سبحانه وتعالى يرفض ويمتنع عن القسم، ومنه فالصيغة تؤدي معن       

م  ) م)أو( اَل أ ْقس  ، وقد ذكر العلماء والمفسرون جملة من اآلراء في محاولة منهم (َلن أ ْقس 

 :لشرح الصيغة فقالوا

 .ى أمر ال يحتاج إلى قسم هلل سبحانه وتعالى أن يقسم علهي تنزيه وشرف _

 .تعظيم المقسم عليه والرفع من شأنه، وأن يكون أهم من أن يقسم عليه بأمور هينة_

 .(1)إذ المر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أصالال ضرورة للقسم _

 :ومن هنا نتطرق لعرض أمثلة من المدونة محل الدراسة 

 :صيغة نفي القسم ومن بين اآليات التي وردت فيها لقد تعددت         

  »:قال اهلل تعالى                    

             » 2[11. 13.  11]واقعة ال. 

                                                
 .43، ص ،شمس الهدى بن مسيعود ،أسلوب القسم في القرآن الكريم وترجمته إلى اللغة الفرنسيةينظر (1)
 . 331، ص  1الديوان ، ج  2
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 »                   »
1
 . [04]المعارج  

»                       »
2
 . [4.  4]القيامة   

 »       »
3

 .[44]التكوير   

 »        »
4
 . [44]االنشقاق  

»        »
5
 . [4]البلد  

اآليات الكريمة أن صيغ نفي القسم منها التي هي منفية نالحظ من خالل هذه ف        

 .غير مقترنة بالفاء، ومنها التي هي مقترنة بالفاء

 

 

 

 

 

                                                
 . 441، ص  1الديوان ، ج  1
 . 413، ص  1الديوان ، ج  2
 . 493،  1ج  الديوان ، 3
 . 101، ص  1الديوان ، ج  4
 . 141، ص  1الديوان ، ج  5
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 :صيغ نفي القسم_ 

مُ )صيغة -1  (:ال  أُْقس 

  ﴿:تعالىقال اهلل                        
(1)﴾ 

 .[4.  3]سورة القيامة 

مُ " والشاهد فيها هو        ، أي أنها  نافية صورة على فعل القسمالوهو إدخال ال  "ال  أُْقس 

شاء القسم يتضمن الخبار ، لن الصلة إنما تكون في وسط الكالم ووجهه أنا إن للنفي

 ال أنه ، فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية والمراد المقسم بهعن تعظيم 

من هذا التعظيم إلى تأكيد المقسم  ويترقى يعظم بالقسم لنه في نفسه عظيم أقسم به أوال، 

 .تتضمن المبالغة في تعظيم المقسم عليه المقسم به،عليه إْذ المبالغة في تعظيم 

 .لوضوح المروالنفي إنما أريد به    

 :لنفي كالم معهود قبل القسم ورده فكأنهم هنا أنكروا البعث فقيل: قال الفراء   

  »:ال أرى المر كذلك ثم قيل             »
أي أن يوم القيامة حق . (2)

هو يوم  ويوم القيامة فعل َقاَم، َيق وم ،ال، والقيامة هي من وحقيقة وال محال من إنكاره

 .الحساب

                                                
 .413، ص  1الديوان ، ج (1)
، 49ج، (س.د )،، بيروت ،لبنان(ط.د )ينظر ،اللوسي البغدادي ، روح المعاني ، دار إحياء التراث العربي ، (2)

 .313ص
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 »: وقوله تعالى أيضا          » ،  أيضا  اآلية الكريمةهذه

م  ب النَّْفس  اللَّوَّاَمة   بيوم القيامة لشرفه، قسم  والمراد به أني َل   تتضمن نفي القسم َواَل أ ْقس 

في  يوم القيامة على تقصيرهوالنَّْفس  اللَّوَّاَمة  هي النَّْفس  التي تلوم صاحبها  لفعالها السيئة،

فس التي تندم على فعل الشر وأنها لم تستكثر فعل التقوى أي على فعل الخير، أي أنها النا 

 .ب النَّْفس  اللَّوَّاَمة  أنها جنس النفس الشاملة النقية والفاجرةأيضا المراد  الخير، وقيل

نظر عن الصفة، والنفس من حيث هي شريفة لنها الروح والقسم ب النَّْفس  اللَّوَّاَمة  يقطع ال 

، (1)وفيه أنه ال يظهر لذكر الوصف حينئذ فائدة اهلل سبحانه وتعالىالتي هي من عظيم 

 .والنَّْفس  اللَّوَّاَمة  هي فوق النَّْفس  المارة وتحت المطمئنة

ثبات أن يوم القيامة حق والغرض من هذه        اآلية الكريمة هو التحقيق والتأكيد وا 

 .وحقيقة

مُ )صيغة -4 مُ )مقترنة بالفاء ( ال  أُْقس   (:فال  أُْقس 

 ﴿:قال اهلل تعالى                        

               
 .[11.  13. 11]سورة الواقعة  ﴾(2)

 " اآلية الكريمة هووالشاهد في هذه             "     . 

                                                
 .313، ص 49المصدرالسابق، اللوسي البغدادي، روح المعاني،ج (1)
 .331، ص  1الديوان ، ج  (2)
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م  ) م  : )معناه( فاَل أ ْقس   (.فأ ْقس 

 .حرف استئناف" اءالف  "

حرف فالعناية يجب أن تكون به ال باآلية الكريمة، حرف نفي جاء في مطلع " ال  "      

"  ستئنافاال     "   وهي أوقات وقوع نجوم القرآن أي أوقات نزولها كريم

أو نزول الرحمة   ،(1)موصوفة أو للمالئكة عبادات وهي أفعال مخصوصة عظيمة حسن،

 :واستعظم ذلك بقولهبمواقعها، والرضوان عليهم، فلذلك أقسم اهلل سبحانه وتعالى 

 »          » ،  وأن اهلل عز وجل أراد بمواقعها منازلها

 .(2)ومسايرها

: وقوله  »           « ،  ،فهذا اعتراض بين المقسم والمقسم عليه

 »:وهو قوله تعالى        «   . 

 » ـواعتراض ب    «  بين الموصوف وصفته. 

 .اآلية الكريمة هو التعظيمالغرض من هذه و 

 

                                                
، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي  الكشاف ،(جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر)  الزمخشري (1)

 .11ص ، 3م،ج3992 ،، الرياض3، ط ، مكتبة العبيكة محمد معوض
 .12، صالمصدر نفسه (2)
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 :خالصة الفصل

 .نستنتج أن القسم الظاهر هو القسم الصريح بإحدى حروف القسم وأفعاله وألفاظه      

 .من حروف القسم الالم_

لرسول ابعمر  ، وتارة يقسم اهلل سبحانه وتعالى بالوعيد، فتارة يقسم  القسم الصريح متعدد_

  . كذلك أقسم بالقرآن والمخلوقات، و  صلى اهلل عليه وسلام

 .يدل عليه كالم قبله واضحالغير هو المحذوف و  القسم المضمر _

 :اللفاظ التي ورد بها القسم المضمر هي_

 .عد  الوَ  اق،الميثَ 

  .التحذير اإلعجاز، التنبيه، التعظيم، :هيالتي يرمي إليها القسم  الغراض_

م  )كما نستنتج أيضا أن صيغة نفي القسم   وأنها قد تكون  الكريم،نفرد بها القرآن ا( اَل أ ْقس 

 .وقد تكون صلة في وسط الكالم ،انفي

 :نيصيغ نفي القسم صيغت_

م  )صيغة غير مقترنة بالفاء _3  (.اَل أ ْقس 

م  )صيغة مقترنة بالفاء _4  (.فاَل أ ْقس 
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 خاتمة

ساالت ، الم على من ختمت به الر  الة والس  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ، والص  
 : وبعد 
من  إلى مجموعة من النتائج المتوصل إليها من خالل إنجازنا لهذا البحث توصلنا      

 :وهيالدراسة 
   أسلوب من األساليب الخبرية وهو ضرب من التوكيد ،واإلفادة ال تحصل إذا  القسم   _

نما تحصل إذا انضم إلى المقسم عليه   .استقل القسم بنفسه ،وا 
وجل أو م  إ‘ألفاظ القسم هي المقسم،المقسم به،المقسم عليه ،فالمقسم هو   _ ا اهلل عز 

ء، بينما قسم العباد فهم يقسمون بما قسم اهلل سبحانه وتعالى عظيم ليس فوقه شي  ،العباد
 .هو أعظم منهم 

 أما المقسم به هو اهلل سبحانه وتعالى ال يجوز الحلف بغيره ألن  ذلك يدخل في الشرك   _
 .السحرةكقسم المنافقين وقسم     

ما جملة    _  المقسم عليه هو ما أقسم عليه اهلل سبحانه وتعالى ويكون إما جملة مثبتة وا 
الال م  :وهيفالجملة المثبتة هي الجملة الفعلية المثبتة بإحدى الحروف  ة؛منفي    

،ب   المخففة، إن   المكسورة،إن   ،المفتوحة   بينما الجملة المنفية هي الجملة االسمية المنفية  ل 
 .،ال  ، إن  م ا :وهيبإحدى الحروف     

 .مالاَل اء ، اء ، الت  او ، الب  الو  : من حروف القسم   _
وجوده معه إبطال لغرضه ،أما حرف الباء   حرف الواو بحذف فعل القسم ألن  يختص    

أما حرف التاء فهي تختص   معا،فهي األصل في القسم تدخل على المظهر والمضمر 
أما حرف الال م فهو يلزم النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر   الجاللة،بدخولها على لفظ 
 .عل غير منفيبدخوله على ف الكلمة، ويختص

 حذف جملة القسم كثير جدا ، وهو يحيل إلى اإليجاز ويشير إلى إعجاز اهلل سبحانه   _
 .وتعالى    
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والمضمر ؛ فالقسم الظاهر هو القسم الصريح بإحدى  ، الظاهرمن أنواع القسم   _
سم الق بالوعيد،القسم الصريح له أوجه عديدة منها  وأسمائه، والقسمالقسم وأفعاله  حروف
 .الرسول الكريم صلى  اهلل عليه وسل م ، وكذلك القسم بالقرآن والقسم بالمخلوقات بعمر

رآن الكريم ، وهي تنقسم إلى هي صيغة انفرد بها الق"  قسم   أ  ال  "صيغة نفي القسم   _
 :همان  صيغتي

 ". قسم  أ   ال  "صيغة غير مقترنة بالفاء   _1 
 ".قسم  أ   ال  ف  "صيغة مقترنة بالفاء _   2
 :األغراض التي يرمي إليها أسلوب القسم هي    _

 .عجاز ،التحقيق،التقديس ،التنبيه ،التحذير ،اإل التعظيم    
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 .هلل رب  العالمين
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 سورة البقرة
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       »    [38.  ] 

 
 

9 
 سورة آل عمران 

»                         

             »  [83. ] 
 

 سورة النساء 88
   »                      

               »   [26. ] 
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44 

 
 
 

88 

األنعام  سورة  
»                        

                         

         »  [86. ] 

 »                          » 

[68] . 
 

81 
 
 

83 
 
 

83 

 سورة التوبة 
 »                  

       »  [52. ] 

 »                    

        »   [26. ] 

  »             

                     

                     » [841. ] 
 

 
9،62  

 سورة يونس
»                         

      »    [58. ] 
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68 

 
 

68 

 سورة يوسف
 »                    

   »    [18.  ] 

 »                    

        »   [35. ] 
 

 
48 

 سورة الحجر
   »             »    [16. ] 

 
 

84 
 
 

42 

 سورة النحل
   »                       

               »  [83. ] 

»                     

                     » 

[848] . 
 

82 
 سورة مريم

   »                  

  »    [23. ] 
 

 
88 

 سورة األنبياء
»                     »   

[84] . 
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52 

 سورة النور
 »                     

                        

                    

                      

   »   [55. ] 

 
 

64 
 سورة الشعراء

  »                         

   »   [44. ] 
 

 
86 

 
 

4 

 سورة النمل
    »                     

»  [68. ] 
  

 »                      

           »   

[49] . 
 

89 
 سورة الروم

 »                     » 

[58] . 
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55 

 سورة األحزاب
»                        

                  » 

[ 68] . 
 

65 
 سورة سبإ

 »                           

                      

                 »   

[ 8] . 
 

88 
 سورة يس

»                    »   

[8  .6  .8] . 
 

69 
 سورة الصافات

»           »  [52. ] 

 

 
84 

 سورة ص
»                         »    

[8  .6] . 
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44 

 سورة الزخرف
»                             

   »   [8  .6  .8. ] 
 

 
 

56 
 سورة الفتح

»                    

                          »  

[83] . 
 

  61،9  
 سورة الذاريات

 »                         

             »  [66  .68. ] 
 

 
42 ،49  

 سورة النجم
 »                   »  [8  .

6. ] 

 
 

26 ،25  
 سورة الواقعة

»                         

             » [15  .12  .11. ] 
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88 

 سورة الحشر
 »                   

                »  [86. ] 
 

 
62 

 سورة التغابن
  »                                

           »  [1. ] 
 

 
2  ،9  

 سورة القلم
»          » [84. ] 

 
 

28 
 سورة المعارج

 »                   »  [44. ] 
 

 
54 

 سورة المدثر
 »       »  [84. ] 

 
 

26 ،28  
 سورة القيامة

»                        »  [8 .
6. ] 
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28 
54 
54 

 سورة التكوير 
 »        »    [85. ] 

 »        »    [81. ] 

 »      »  [83. ] 
 

 
28 
54 

االنشقاق سورة  
 »         »   [82. ] 

  »        » [83 ] . 
 

 
54 

 سورة الفجر
 »       »     [4. ] 

 
 

28 
 سورة البلد

»            »  [8. ] 
 

 
89 
54 
54 
89 

 سورة الشمس 
 »     »     [8. ] 

  »      »  [6.  ] 

»        » [8. ] 

»       »    [9. ] 
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54 

 سورة الليل
 »             »   [8 .6. ] 

 
 

54 
89 

 
 

84 
 
 

 سورة الضحى
»           »   [8  .6. ] 

  »        »   [5. ] 
 سورة الهمزة

 »            »   [4. ]                          

 

 

:فهرس األحاديث الشريفة _  2 

 األحاديث الشريفة  الصفحة

.                              «َرَك  َأش   َفَقد   الل   ر  َغي  َحَلَف ب   َمن  » 85  

85                        . «  « اللَ  ر  ف  غ  تَ س  َأ ل  ق  يَ ل  فَ  الل   ير  غَ ب   فَ لَ حَ  ن  مَ  

ًفا َكاَن َحال   ،َوَمن   ك م  آَبائ  ف وا ب  ل  َتح   َهاك م َأن  نَّ الَل َين   ِ  الَ َأ »      82
. « م ت  َيص  ل   َأو   الل  ب   ف   ل  َيح  َفل    

 الل  الَّ ب  وا ِ  ف  ل  ح  تَ  الَ وَ  يت  اغ  الطَّوَ ب   الَ وَ  م  ك  ات  هَ مَّ أ  ب  وَ  م  ك  ائ  آبَ ا ب  فو  ل  ح  تَ  الَ »   68
                                             . « ونَ ق  اد  صَ  م  ت  ن  أَوَ 

. «ق ون ي َصد   َفَلم   ه  س  َنف  ب   َربُّه م   َسَم َله م  َواًما َأق  َقاَتَل الل  َأق     61 » 
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 ملخص

عرابه تناولت هذه الدراسة دالالت       .                       القسم في معاني القرآن وا   

وتستند هذه الدراسة على منهج تداولي لكونه يتناسب مع طبيعة البحث، ويعضد هذا مادة 
.علمية متنوعة تتمثل في كتب النحو والتفسير وغيرهما  

 التوكيدومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أنَّ أسلوب القسم أبلغ أساليب     
 حيث يؤتى به لتعظيم المقسم والمقسم به والمقسم عليه، كما بينت الدراسة أّن لفظي

.ليسا مترادفين إذ أّن لكل منهما داللته الخاصة (م  قس  أ )و (ف  ل  ح  )  

Abstract 

        This study received the swear significane of the meanings 
of The Quran, and expressing it. 

This study is based on the discussion method approach as being  

 Suitable With the nature of the research, and this sustains a 
variety of scientific material which is in the grammar books and the 
interpretation and others. 

     Among the most important conclusions the study arrived into is 
that a partition style informed the assertion method, which brought 
him to maximize the person who swears and the person whom the 
swear is about. The study also showed that the verbs (to swear) 
and (Oath) are not synonymous since each one has special 
significance. 


