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شكر وعرفان
الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على النبي المصطفى وبعد :

يشرفني أن أتوجه بالشكر الجزيل واالمتنان العظيم ألصحاب الفضل في إتمام هذا

العمل وعلى رأسهم األستاذة فهيمة لحلوحي التي أشرفت على هذه المذكرة ووهبتني من

وقتها الثمين وأظهرت معي صب ار جميال وحلما جليال ولم تبخل علي بمالحظاتها القيمة

وتوجيهاتها السديدة .

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

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

الحبيبين.

كما ال يفوتني شكر أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل ولتفضلهم بتتبع

المعايب التي شابته  ،واثرائه بتوجيهاتهم ومالحظاتهم القيمة.

وأوجه شك ار خاصا أيضا إلى جميع أساتذتي األعزاء بقسم اللغة واألدب العربي جامعة

محمد خيضر بسكرة .

وأخي ار أشكر كل من كانت له يد العون في هذا العمل من قريب أو بعيد.

مقدمة

مقدمة
القرآن الكريم مأدبة اهلل عزوجل التي ال يشبع منها العلماء وال يملها الدارسون مهما

تناولوا منه  ،فكلما تذوقوا من أطاييبه تفتحت شهيتهم للتشبع فيه وادراك المزيد من حكمه
وأس ارره  ،واالرتواء الذي ال ينضب .

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

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

وقد ورد أسلوب القسم بكثرة في القرآن الكريم ؛ فكان تارة في فواتح السور القرآنية ،

وتارة أخرى في ثناياها .

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

وبعمر رسوله الكريم وبجميع مخلوقاته .

أما عن الدافع الختيار الموضوع هو محاولة اإللمام بأسرار أسلوب القسم والوقوف

على خصائصه ودالالته في سياقها الكامل ،وأيضا الرغبة في فهم النص القرآني ولو

بجزء يسير منه.

وعلى هذا فقد كان اختيار عنوان البحث ليالئم محتواه كاآلتي" :القسم في معاني القرآن

واعرابه الزجاج دراسة تداولية".

ومن التساؤالت التي تطرحها هذه الدراسة وتهدف إلى اإلجابة عنها هي:

_ 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 ؟

وطبيعة هذا البحث استلزمت على خطة متمثلة في مقدمة وفصلين وخاتمة ومصادر

ومراجع وفهارس.

أ

مقدمة
أما المقدمة فكانت عرضا لطبيعة الموضوع وأهميته ودواعي اختياره واشكاليته

ومنهجه ثم خطته .

_ أما الفصل األول :فهو بعنوان "ماهية القسم وأنماطه" ،تضمن مبحثين األول

موسوم بـ " تعريف القسم" ،أما المبحث الثاني موسوم بـ "ألفاظ القسم " ،تضمن ثالثة
مطالب :المقسم والمقسم به والمقسم عليه.

_ بينما الفصل الثاني :فهو بعنوان "أنواع القسم ودالالته في المدونة "  ،تضمن ثالثة

مباحث األول موسوم بـ "القسم الظاهر" والثاني موسوم بـ "القسم المضمر" والثالث موسوم

بـ "صيغة نفي القسم".

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

التداولي للقسم في المدونة.

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

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

"صيغة نفي القسم في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية نحوية" ،وآخر مقدم لنيل درجة
الماجستير في البالغة والنقد بجامعة أم القرى (المملكة العربية السعودية)من إعداد

الطالب علي بن عبد المحسن الحارثي بعنوان "أسلوب القسم في القرآن الكريم دراسة

بالغية "،وآخر مقدم لنيل شهادة الماجستير في الترجمة بجامعة قسنطينة من إعداد

الطالبة شمس الهدى بن مسيعود بعنوان "أسلوب القسم في القرآن الكريم وترجمته إلى

اللغة الفرنسية".

وهذا البحث كغيره ال يخلو من الصعوبات والعثرات ،ومما واجهنا منها صعوبة

طبيعة استغالق المعاني في المدونة.

وفي األخير نشكر اهلل سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذا البحث واتمامه ،

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

الفصل األول
الفصل األول :ماهية القسم وأنماطه
المبحث األول :تعريف القسم:
 -1لغة:

عُرف ُمُصطلح ُالقسم ُعند ُالعرب ُوعند ُغيرهم ُمن ُالُمم ُفكانوا ُيستعملونه ُكلُماُ
تدعُوُالحاجةُإلىُتحقيقهُمنُالخبارُوالعهودُوذلكُفيُتوكيدُالمورُ.
ولسلوب ُالقسم ُالعديد ُمن ُالمصطلحات ُالشائعةُ ،فقد ُأطلق ُعليه ُمثالُ :القُسُمُُ،
الحُلُفُاليُمُينُُ،الُلُيةُُ،العُهدُُ،العقدُُ،الشهُادُةُُ،النُذرُ،الدُعُاءُ...
فجاءُاختالفُهذهُالمصطلحاتُتبعاُالختالفُالغراضُالمقصودةُمنهُ.
ونركزُفيُبحثناُهذاُعلىُأهمُالمصطلحاتُالشائعةُوهيُ:
(القُسُمُُ،الحُلُفُُ،اليُمُينُ)ُ.
أ -مادة (ق .س  .م).
البنُمنظورمادةُ(ق.س.م)ُ«:والقسمُبالتحريكُاليمينُ،
ُ
وردُفي معجم"ُلسانُالعرب"ُ
وكذلكُالم ْقسمُ،وهوُالمصدرُمثلُالم ْخرجُوأ ْقس ْمتُحل ْفتُ»(ُ.)1
وفيُالتنزيل          «ُ :

 »   سورة النملُ[ُ.]94
«والقسمُاسمُأقُيمُمقامُالمصدرُ(وموضعه)ُالذيُحلفُفيهُ(مُْقس ٌمُ،كم ْكرم)»ُ)2(ُ.
والضميرُراجعُعلىُاإلقسام.
ُ
()1ابنُمنظور(جمالُالدينُأبوُالفضلُمحمدُبنُمكرمُبنُعليُبنُأحمدُبنُأبوُالقاسمُبنُحبقةُ)ُ،لسانُالعرب،تحقيقُ
عبدُاهللُعليُالكبيرُومحمدُأحمدُحسبُاهللُوهاشمُالشاذليُُ،دارُالمعارفُ (،د.ط)ُ،القاهرةُ،مصر(ُ،دُس)ُُ،مادةُ
(قُ.س.م)ُ،ص.6363

()2الزبيدي (محمدُمرتضىُالحسيني)ُ،تاجُالعروسُ،تحقيقُإبراهيمُالترزيُُ،طُُُ،ُ1الكويتُ0333،مُ،جُُُُُ66

ُمادةُ(ق.س.مُ)،صُ.ُ034
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الفصل األول

استُُْقسُمُهُُوبهُوالصوابُُالولُ»ُُ)1(.
استُُْقسُمُهُُبُهُأيُأُْقسُمُُبهُ ُ،وفيُبعضُالنسخُُ:و ُْ
«ُو ُْ
ُ،وتُقُاسُمُُاُْلقُُْومُُتُحُاُلفُواُ.
أُْقسُمُُباهللُ:حُلُفُُبُهُ ُ

حلُفُُ.
استُُْقسُمُهُباهللُ:طُلُبُُمُُْنهُُأنُيُ ُْ
ُْ

القُسُمُُجمعُُْاقسامُ:اليُمُينُُبُاهللُُتُعُالىُأوُغيرهُ)2(.
وأصلهُمنُالقُسُامُةُ،والقُسُامُةُُهيُ«:أيمانُيقسمُعلىُالمتهمينُفيُالدم»ُ)3(.
وفيُحديثُاليمانُتقسمُعلىُأولياءُالدمُ،وقتلُفُالُنُفُالُنُاُبالقُسُامُةُُ،أيُباليُمُينُُ،وجاءتُ
قُسُامُ ُةٌُمنُبنيُفُالنُُ،وأصلهُاليُمُينُُ،ثمُجُعُلُقُ ُْومُاُ)4(.
ب -مادة (حـ ،لـ ،ف):

ورد ُفي ُمعجم" ُلسان ُالعرب "البن ُمنظور ُمادة ُ(حـُُ ،لـُُ ،فُ)ُ «:حُلُفُ ُالحُُْلفُُ
حلُوفُاُ ،وهوُأحدُماُجاءُمنُ
حلُفُ ُحُُْلفُاُوحُلُفُاُومُ ُْ
والحُُْلفُُ:القسمُُ،لغتانُ،حُلُفُ ُأيُأقسمُيُ ُْ
جلُودُُوالمُ ُْعقُولُُوالمُ ْعسورُُوالمُُْيسُورُُ،والواحدةُُحُُْلفُ ُةٌُ.
المصادرُعلىُمفعولُ،مثلُ:المُ ُْ

حلُفُ ُباهللُمُحلُوفةُ ُأيُقُسمُاُ،
حلُوفُةُ ُباهللُماُقالُذلكُ ،ينصبونُعلىُإضمارُيُ ُْ
ويقولونُمُ ُْ

حلُ ُوفُةُُهيُالقُسمُُ.
والمُ ُْ

والحُُْلفُُبالكسرُ،العهدُيكونُبينُالقومُ،وقدُحُالُفُهُُأيُعُاهُدُهُُ،وتُحُالُفُواُأيُتُعُاهُدُوا».

5

()1المصدرُالسابقُ،الزبيديُ،تاجُالعروسُجُُ،ُ66ص.034

()2لويس ُمعلوف ُاليسوعي ُُ ،المنجد ُفي ُاللغة ُوالدب ُوالعلومُ ،المطبعة ُالكاثوليكيةُ ،بيروتُ ،لبنان(ُ ،دُ
س)،مادة(ق.س.م)ُص.304

()3الجرجاني(أبوُبكرُعبدُالقاهرُبنُعبدُالرحمانُبنُمحمد)ُ،كتابُالتعريفاتُ،مكتبةُلبنانُ،بيروتُ،لبنان1491ُ،مُُ،

ص.196

()4ابنُمنظورُ،لسانُالعرب،مادة(ُقـ.سـ.مـ)ُ،ص.6361
 ) 5المصدرُنفسهُ،مادة(ح.ل.ف)،صُ.ُ436

5

ماهية القسم وأنماطه

الفصل األول

حلُ ُوفُ ُةٌ ُكُاذُبُةُوحُالفهُ ُعلىُكذاُوتُحُالفواُ
ف ُوحُالُفُ ُةٌُ،وأُ ُْ
وحُلُفُ ُبُاهللُ ُعلىُكُذُاُحُُْلفُاُ،وهوُحُالُ ٌُ

عليهُواحتلُفواُ.

استُحلُفُهُالقاضيُ)1(.
حلُفُهُُو ُْ
صمُهُُُوأ ُْ
وحُلُفُُخُ ُْ
وحُلُفُهُُطلبُمنهُأنُيُحلُفُُ.

حلُفُ ُه ُأي ُحُلفهُ(.الحُلفُ)ُ :المُعاهدة ُعلى ُالتُعُاضُد ُو ُالتُسُاعُد ُواالتفُاق والجمعُ
ستُ ُْ
اُ ُْ
ف.والحُالُفُُ:كثيرُالحُُْلفُ)2(.
حالُ ٌُ
أ ُْ

وفيُالتنزيلُالعزيز »     «ُ:سورة القلم[ُ.]13
ُج -مادة (يـ ،مـ ،ن ) :بزيادةُياءُقبلُالحرفُالخيرُ،علىُوزنُفعيلُ.
أيمانُوقيلُإنُماُسُميتُبذلكُلنُهمُكانواُإذاُتحالفواُضربُ
« واليُمينُُالقُسمُُوالجمعُُ(أيمنُ)و ٌُ
كل ُامرئ ُمنهم ُيُمُينُ ُصاحبُه ُوان ُجعلت ُاليمين ُظرفُا ُفلم ُتجمعه ُلن ُالظُروف ُال ُتكادُ

تُجمعُواليُمينُُيُمينُُاإلنسانُوغيره»ُ)3(.
اسم ُ ُوضعُللقُسمُ،هكذاُبضمُالميمُوالنونُوهوُجمعُيُمينُ،وألُفُهُ ُألُفُُ
ُو(أيمنُ)ُاهللُ ُ ٌُ

صلُُعندُأكثرُالنحويينُولمُيجيءُفيُالسماءُألفُالوصلُمفتوحةُُغيرهاُوربماُحذفواُ
ُو ُْ

اهللُلغاتُكثيرةُ
ُ
منهُالنونُفقالواُ(أيمُ)ُاهللُبفتحُالهمزةُوكسرها(ُ،)4بحيثُوردتُلـ ُ(أيمنُ)ُ
منهاُ:اُْيمُُاهللُ،اُيمُُاهللُُ،هُُْيمُُاهللُُ،اُمُُاهللُ،اُمُُاهلل،مُنُُاهللُ،مُُاهللُُ،لُُْيمُُاهللُ،لُُْيمُنُُاهللُ.

()5

ُ

()1الزمخشري(جار ُاهلل ُأبي ُالقاسم ُمحمود ُبن ُعمر)ُ ،أساس ُالبالغةُ ،تحقيق ُمحمد ُباسل ُعيون ُالسودُ ،دار ُالكتبُ
العلميةُ،طُُ،ُ1بيروتُ،لبنان1449ُ،مُُ،جُُ،1ص.039

()2إبراهيمُمصطفىُوآخرونُُ،تحقيقُمجمعُاللغةُالعربيةُُ،المعجمُالوسيطُ،طُ(،ُ6د.ب)(،د.س)،جُ،ُ1صُ.ُ144
()3الرازي(محمدُبنُأبيُبكرُبنُعبدُالقادر)،مختارُالصحاحُُ،المطبعةُالكليةُُ،طُ،ُ1مصر1604ُُ،هُُ،مادة(حـُ.لـُ

.فـ)ُُ،ص.115

()4ينظر،المرجعُنفسهُُ،ص.115

( )5إميل ُبديع ُيعقوب ُوميشال ُعاصيُ ،المعجم ُالمفصل ُفي ُاللغة ُوالدبُ ،دار ُالعلم ُللماليينُ ،طُ ، 1بيروتُ ،لبنانُ،

1495مُُ،مجلدُُ،1ص.055
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 – 2اصطالحا:

ُُوردُفيُكتابُ"المُقتضب"ُللمُبردُأنُُ«:للقُسُمُُأدواتُتُوصلُالحُلُفُُإلىُالمُقسمُبه؛ُ
حذُوفُ.
لنُُالحُلفُُمُضمرُأيُغيرُظاهرُلعلمُالسامعُبهُ،مثلُ:عُُْبدُُاهللُُ،فالفعلُمُ ُْ

مراُ ،أيُعليك ُأمراُ،
ُزُْيدُ ُعُ ُ
وكذلك ُكل ُمُستغني ُعنه ُفإن ُشئت ُأظهرتُ ُالفعل ُفتقولُ :يا ُ
وتقول ُالطريق ُيا ُفُتُىُ ،أي ُظُلُ ُالطريقُ ُ ،وترى ُالرامي ُقد ُرمىُ ،فنسمع ُصوتا ُفتقولُ

ُعمراُ ،وأصبتُُ
القرطاس ُواهللُُ ،أي ُأصبتُ ُوان ُشئت ُقُُْلتُُ :خُلُ ُالطُريقُ ،ويا ُزيدُ ُعليك ُ
القرطاسُُياُفتى»(ُ.)1
ُفنجد ُأنُ ُالمبرد ُقد ُتطرق ُإلى ُإضمار ُالفعل ُواظهاره ُفي ُالقسم ُمما ُيلفت ُانتباهُ
السامعُ.
كما ُورد ُأيضا ُفيُكتاب"اللمع ُفيُالعربية" ُالبن ُجني ُأن ُالقسمُضرب ُمن ُالخبرُ
(ُ )2

يُُْذكُرُُليؤكدُبهُخبراُآخر .

وقد ُعقدت ُالعرب ُجملة ُالقسم ُمن ُالمبتدأ ُوالخبر ُكما ُعقدتها ُمن ُالفعل ُوالفاعلُ
فقالتُ :لُعُ ُْمُركُ ُلُقُومُنُ ُ ،ولُُْيمُنُ ُاهللُ ُلُُْذهُبُنُ ُفُعُ ُْمُركُ ُمرفوع ُباالبتداءُ ،وخبره ُمحذوفُ،

حلُفُُبُهُُوقُولُكُُلُقُومُنُُجوابُقسمُوليسُبخبرُالمبتدأ(ُ.)3
والتقديرُلُعُ ُْمُركُُماُأ ُْ

وكذلكُقالُفيُكتابُآخرُهوُكتابُ"البيانُفيُشرحُاللمع"ُأنُالقسمُالُيفيدُإذاُ

استقلُبنفسهُ،وانماُاإلفادةُتحصلُإذاُانضمُإلىُالمقسمُعليهُويحتاجُإلىُثالثةُأشياءُ:
(ُ)4

إلىُمُُْقسمُُوهوُالحُالُفُُ،والىُمُقسمُبه،
ُ

()1المبرد(أبو ُالعباس ُمحمد ُبن ُيزيد)ُ ،المقتضبُ ،تحقيق ُمحمد ُعبد ُالخالق ُعضيمة ُُ ،القاهرة ُ1449ُ ،م ُُ ،جُ،ُ 0
ص.615

()2ابنُجني(أبوُالفتحُعثمان)ُ،اللمعُفيُالعربيةُ،تحقيقُسليمُأبوُمغليُ،دارُمجدالويُ،عمان1499ُ،مُُ،ص.101
()3المرجعُنفسهُ،ص.123

()4ابنُجنيُ،البيانُفيُشرحُاللمعُ،تحقيقُعالءُالدينُحمويةُ،دارُعمارُ،طُ،1عمان0330ُ،مُ،ص.153
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والىُمُقسمُعليه(ُ.)1
ونستنتجُأنُمعظمُالتعريفاتُالتيُتطرقُإليهاُالنحاةُمتقاربةُفيُكونُالقسمُضربُ
من ُالخبر ُيؤكد ُالمر ُالثابت ُوالمنفيُ ،وذلك ُكلما ُتدعو ُالحاجة ُإليه ُفي ُشؤون ُالفرادُ
والجماعاتُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
( )1ومثلُهذهُالقوالُتطرقُإليهاُكلُمنُالجرجانيُوالزمخشريُوغيرهماُمنُالنحاةُ،وللتوضيحُأكثرُينظرُإلىُالكتابينُ
المقتصد ُفي ُشرح ُاإليضاح ُللجرجاني ُتحقيق ُالدكتور ُكاظم ُبحر ُالمرجانُ ،دار ُالرشيد ُالعراق1490ُ ،مُ ،مجلدُ،0

صُ.936

وكتابُالمفصلُفيُصنعةُاإلعرابُللزمخشريُ،دارُالكتبُالعلميةُ،طُ،1بيروتُ،لبنان1444ُ،مُ،ص.916
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المبحث الثاني :ألفاظ القسم:
أوال :المقسمُ:وهوُإماُاهللُ،واماُالعبادُ.
ُُُُُُُفالقصدُمنُالقسمُهوُتحقيقُالخبرُوتوكيدهُ.

وقدُقيلُ:ماُمعنىُالقسمُمنهُتعالى؛ُفإنهُإنُكانُلجلُالمؤمنُفالمؤمنُمصدُقُبمجردُ
اإلخبارُمنُغيرُقسمُ،وانُكانُلجلُالكافرُفالُيفيده؟ُ
مرُ.
وأجيبُبأنُالقرآنُنزلُبلغةُالعربُ،ومنُعادتهاُالقسمُإذاُأردتُأنُتُؤكدُُأ ُا
وأجابُأبوُالقاسمُالقشيري ُُ،بأنُاهللُذكرُالقسمُلكمالُالحجةُوتأكيدهاُ،وذلكُأنُالحكمُ
يُفصلُباثنينُإماُبالشهادةُ،واماُبالقسمُ،فذكرُالمولىُعزُوجلُفيُكتابهُالنوعينُ
()1

حتىُالُيبقىُلهمُحجة ُ،فقالُاهللُتعالى        ُ«:

 »           سورةُآلُعمران[ُ.]19
وقالُأيضا»             ُ «:

سورةُيونس [ُ.]55
ُُُُُُُوعنُبعضُالعرابُلماُسمعُقولُاهللُتعالىُ    ُ «:

 » سورة ُ الذاريات[ُ-00
          
ُ،صرخُوقالُ:ماُالذيُأغضبُالجليلُحتىُألجأهُإلىُاليمين؟(ُ.)2
ُ ]06
فقدُورد ُالقسمُفيُالقرآنُالكريمُفيُمواضعُعديدة ُُ،وبأشكالُمتنوعةُمنُذلكُأنُ
اهللُسبحانهُوتعالىُذمُُكثرةُالحُلفُوجعلُذلكُمنُالصفاتُالمذمومةُوذلكُجليُفيُقولهُ
تعالى»     ُ«ُُ:سورةُالقلم[ُُ.]13

()1السيوطي(جاللُالدين) ُ،اإلتقانُفيُعلومُالقرآنُُ،تحقيقُشعيبُالرنؤوطُُ،مؤسسةُالرسالةُُ،طُ،ُ 1بيروتُلبنانُُ،

0339مُُ،صُ.351

()2المصدرُنفسهُُ،صُ.351
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فالمخاطب ُسواء ُأكان ُمؤمنا ُاليحتاج ُإلى ُقسمُ ،أم ُكاف ار ُال ُيفيده ُفهو ُيطلب ُالحجةُ
والبرهانُعلىُذلكُ.
وقد ُتعددت ُمذاهب ُالفقهاء ُوالمفسرين ُفي ُالرد ُعلى ُهذه ُالشبهة ُوتباينت ُفيُ
التصديُلهاُ،ولماُكانتُهذهُالشبهةُاعتراضاُعلىُورودُالقسمُالقرآنيُ،كانتُأجوبةُُ
العلماءُعليهاُتسويغاُلورودهُبعيداُعنُمناقشةُالسبابُالتيُأدتُإلىُالقولُبذلك(ُ.)1
قسمُالمولى ُعز ُوجل ُليسُكقسمُالناسُ ،فاهللُسبحانه ُوتعالى ُعندما ُيكون ُهو ُالمُقسمُ،
فقسمه ُأعلى ُوأجلُ ُوأعظم ُمن ُقسم ُالناسُ ،فالناس ُيُقسمون ُبما ُهو ُأعلى ُوأعظم ُمنهمُ
ليُرفعواُماُيقسمونُمنُأجلهُ.
ُُ وفيماُيليُعرضُأمثلةُتطبيقيةُمنُالقرآنُالكريمُمستخرجةُمنُمدونةُالزجاج"معانيُ
القرآنُواعرابه"ُويمثلهاُ:
 -1حرف الواو:
علم ُأنُ ُواوُالقسم ُلها ُثالثة ُشروط ُأحدها ُحذف ُفعل ُالقسمُ
الرضي«ُ :ا ُْ
قالُعنها ُ ُ

معهاُفالُيقالُ:أُْقسُمُُواهللُُ ُ،وذلكُلكثرةُاستعمالهاُفيُالقسمُفهيُأكثرُاستعماالُمنُأصلهاُ
خبُُْرنُيُ
خبُُْرنُيُ،كماُيقالُ :بُاهللُ ُأ ُْ
الباءُ،والثانيُأالُ ُتستعملُفيُقسمُالسؤالُفالُيقالُُ:واهللُ ُأ ُْ
والثالثُأنهاُالُتدخلُعلىُالضميرُفالُيقالُ ُ :وكُ ُكماُيُقالُ :بُكُ ُواختصاصهاُبالحكمينُ

الخيرينُ،لكونهاُفرعُالباءُُ،وبدالُُمنهاُلنُبينهماُتناسباُلفظياُلكونهماُشفهيتين»(ُ.)2
والغرضُمنُعدمُاستعمالُالواوُمعُفعلُالقسمُلكيُالُيبطلُالغرضُفيُإبدالهُمنُ
الباءُ،وذلكُأنهمُلمُاُكانُقولهمُ:حُلفتُُبُاهللُُمحتمالُلإلنشاءُواإلخبارُعنُاليمينُالمتقدمةُ
()1عليُبنُ محمدُبنُعبدُالمحسنُالحارثيُ،أسلوبُالقسمُفيُالقرآنُدراسةُبالغيةُ،مذكرةُلنيلُدرجةُالماجستير ُفيُ
البالغةُوالنقدُ،قسمُالدراساتُالعلياُ،كليةُاللغةُالعربيةُ،جامعةُأمُالقرىُ،المملكةُالعربيةُالسعوديةُ1441ُ،مُُ،مجلدُ1
ُ،ص.95
ي بن سهل ت 500هـ.
الزجاج هو أبو إسحاق ابراهيم بن السَّر ّ
ُ( ُ ُ ُ )2يوسف ُحسن ُعمر ُ،شرح ُالرضي ُعلى ُالكافية ُ،منشورات ُجامعة ُقاز ُيونسُ،طُ ،ُ 0بنغازي1443ُ ،م ُُ ،جُ،ُ 9
ص.633
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جاُؤواُبالواوُمنهُلكيُيخلصُالكالم ُلعقدُاليمينُدونُاحتمالُاإلخبار ُوفيُاستعمالُفعلُ
القسمُمعهُإعادةُاالحتمالُوفيهُنقضُالغرض(ُ.)1
وفيُذلكُقالُاهللُتعالى       ُ ﴿:

(ُ)2

﴾.سورةُيسُ[ُ.]6ُ.1
المقسم

حرف القسم

المقسم به

المقسم عليه

اهللُتعالىُ

الواوُُ

 

  

ُ

ُ

ُُُُُُُُفالشاهدُإذُاُهوُحرفُ"ُالواو"ُالدالُعلىُالقسمُوجملةُالقسم ُمكونةُمنُالمقسمُ
وهوُاهللُسبحانهُوتعالىُُ،ولفظةُ"اهلل"ُتدلُعلىُالعظمةُوالجاللةُوالملكُوالعلوُأماُداللتهُ
فيُهذهُاليةُالكريمةُهوُبيانُقدرتهُوعظمتهُفيُخلقهُالتباعُسنةُرسولهُالكريمُصلىُاهللُ
عليهُوسلمُبماُأوحاهُ إليهُمنُالقرآنُالكريمُبواسطةُجبريلُعليهُالسالمُُُ،أماُداللة"ُالواو"ُ
السياقيةُأنهاُقامتُبالعطفُبينُلفظةُ"ُ"وبينُماُبعدها«»  

ُ.

ُُُُُُأمُاُالمُقسمُبهُفهوُ، «  ُ«:فاهللُسبحانهُوتعالىُأقسمُبالقرآنُالكريمُُ
بأنه ُحكيمُ ،فقال ُعن ُذلك ُأحمد ُمصطفى ُالمراغي ُفي ُتفسيره ُأن ُلفظة ُ"الحكيم" ُهوُ
المحكمُبعظيمُالنظمُ،وبديعُالمعانيُفمكانةُالقرآنُالكريمُعاليةُوراقيةُُ،وقسمُالمولىُعزُ
وجل ُليسُكقسمُالعباد(ُ،)3أماُجواب ُالقسمُهوُ،ُ »   «ُ :جاءُالمقسمُ
( )1ينظرُ ،القاسم ُبن ُالحسين ُالخوارزميُ ،كتاب ُترشيح ُالعلل ُفي ُشرح ُالجملُ ،تحقيق ُعادل ُمحسن ُالعميريُ ،مكتبةُ
الملكُفهدُالوطنيةُ،طُُ،1مكةُالمكرمة1449ُ،مُُ،ص.033

()2ديوانُالزجاج(أبوُإسحاقُإبراهيمُبنُالسريُ)ُمعانيُالقرآنُواعرابهُ،تحقيقُعبدُالجليلُعبدهُشلبيُدارُعالمُالكتبُ،

طُُ1بيروتُ1939ُ،هُ1499ُ،مُُ،جُُ،ُ9صُ.055

()3أحمدُمصطفىُالمراغيُ،تفسيرُالمراغيُ،مكتبةُمصطفىُالباجرُالحلبيُ،ط(ُ،ُ1دُب)1493ُ،مُ،جُ،00ص.191
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عليهُمؤكداُبـُ"إن"ُالمشددةُو"الالم"ُ،أماُداللتهُفهيُأنُالمرسلينُهمُأولئكُالذينُيتبعونُ
الدين ُالقديم ُ ُوالشرع ُ المستقيمُ ،وأيضا ُهم ُالذين ُأحكمت ُعقولهم ُعلى ُدواعي ُنفوسهمُ
فصاروا ُبما ُمنحهم ُاهلل ُسبحانه ُوتعالى ُمن ُالقوة ُالنورانيةُ ،وبما ُتخلقوا ُبه ُمن ُأوامرهُ
ونواهيه(،)1أيُأنُالمُرسلينُالُيكونونُإالُعلىُصراطُمستقيمُ،وهوُدليلُعلىُالثباتُ.
ُُُُُُُُوقدُجاءُحرفُالقسمُ"الواو"ُمناسباُفيُهذهُاليةُالكريمةُدونُغيرهُمنُالحروفُ
والفعالُوالسماء ُفقدُأُبدلُمنُحرفُالباءُ،لنُالواوُأخفُمنُالباءُوحركتهاُأخفُمنُ
حركةُالباءُ،والغرضُمنُهذهُاليةُالكريمةُهوُبيانُمعجزة ُالنبيُالكريمُصلىُاهللُعليهُ
وسلمُ،وتقديسُوتعظيمُالمولىُعزُوجل(ُُ.)2
 _ 2حذف جملة القسمُ:
ُُُُُُُُحذفُجملةُالقسمُكثير ُجداُ،وهوُالزمُمعُغيرُالباءُمنُحروفُالقسمُ،وتقدرُ
جملةُالقسمُ( ُ.)3والمثلةُعلىُذلكُكثيرةُُ،ومماُيليُتطبيقُعلىُبعضُالنماذجُالقرآنيةُ
المستخرجةُمنُالمدونةُ:
ُ -1قال ُاهلل ُتعالىُ ﴿:

       

﴾(.)4سورةُالنملُ[ُ.]01
ُُُُُُُفهناُجملةُالقسمُمحذوفةُ،ولكنهاُقُدُُرت ُبـ ُ«»   و«  
»  

ُُ ،وهذه ُاليات ُفي ُمقام ُجواب ُقسم ُلقسم ُمحذوفُ ،فلفظة ُ"ألأعذبن أه"ُ

()1الخطيبُالشربينيُ(محمدُبنُأحمدُشمسُالدين)ُ،السراجُالمنيرُ،مطبعةُبوالقُالميرية(ُ،دُط)(ُ،دُب)0310ُ،مُُ،
مجلدُ،ُ6ص.665

( )2لقد ُوردت ُالعديد ُمن ُاليات ُالقرآنية ُالكريمة ُالتي ُتحمل ُنفس ُمعنى ُهذه ُالية ُالكريمة ُوهو ُقسم ُبالقرآن ُالكريمُ،
وبالتاليُلمُنتطرقُإلىُذكرُجميعُالمثلةُ،وذلكُلغرضُعدمُتكرارُنفسُالمعنىُ،ومنُبينُالياتُالكريمةُفيُسورةُ

الزخرف ُ[ُ ،]ُ 1،6وصف ُفيها ُالقرآن ُالكريم ُبأنه ُمبينُ ،والمبين ُهو ُالواضح ُوالجلي ُأي ُأنه ُحجة ُوبرهانُ ،ومن ُثمةُ
فالقرآنُالكريمُمعجزُفيُألفاظهُومعانيه.

()3محمدُعليُأبوُالعباسُُ،اإلعرابُالميسرُ،دارُالطالئعُُ،القاهرةُُ،مصرُ(د.س)ُ،ص.193
()4الديوانُُ،جُُ،ُ9صُ.116
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جاءتُمؤكدةُبحرفُ"الالم"ُ،فقدُوليتُالمستقبلُفلحقتهُالنونُفيُالفعلُ" أعذبن أه" ُفجاءتُ

علىُنيةُالقسمُ،والعذابُدليلُعلىُاللمُوالحزنُومعانيهُكثيرةُأماُداللتهُالسياقيةُ،فقدُ

ُريشه ُوذنبهُ ُ ،ويلقيه ُفي ُالشمسُ
اختُلف ُفي ُالتعذيب ُاختالفا ُكبي ار ُفقيلُ :هو ُأن ُينتف ُ
وقيلُ ُ :هو ُأن ُيودعه ُالسجن ُُ ،وقيلُ :هو ُأن ُيحبسه ُمع ُضدهُ ،وقيلُ :هو ُأن ُيفرقُ
بينه()1وبين ُإلفهُ ،وقيلُ :أن ُيلزمه ُخدمة ُأقرانه ُوقيل ُأيضاُ :هو ُأن ُيبعده ُعنُ
خدمته(،)2وبالتاليُلفظةُالعذابُتحملُعدةُمعانيُفيُهذاُالسياقُ.
ُُُُوأيضاُقولهُ،»    « ُ:فـُ"أو"ُهناُتحملُداللةُاالختيارُبينُشيئينُ،
أوُأمرينُ،والسلطانُهوُالعذرُوالبرهانُوالحجةُ،وقدُجاءُفيُتفسيرُالكشافُللزمخشريُ
أنهُقدُحلفُعلىُأحدُثالثةُأشياءُ،فحلفهُعلىُفعليهُالُمقالُفيه ُُ،أيُال ُحديثُفيهُ،
ولكنُكيفُصحُحلفهُعلىُفعلُالهدهد؟ُومنُأينُدرىُأنهُيأتيُبسلطانُُ،حتىُيقولُ
واهللُليأتيني ُبسلطان ُ؟ُقلت ُُ:لماُنظمُالثالثة ُ ُبـُ"أو" ُفيُالحكمُالذيُهوُالحلفُ:آلُ
الُذبحُ،
كالمهُإلىُقولكُليكوننُأحدُالمورُ،أيُإنُكانُالمجيءُبالحجةُلمُيكنُتعذيبُو ٌُ
ٌُ

وانُلمُيكنُكانُأحدهماُوبالتاليُليسُفيُهذاُادعاءُإيقانُومعرفة(ُ،)3وبهذاُتكونُجملةُ
القسمُمحذوفةُوقدُدلُعليهاُتقديرهاُكماُرأيناُ.
والغرضُمنُهذهُاليةُالكريمةُهوُالتنبيهُ.
ُ -0قال ُاهلل ُتعالى         ُ ﴿:

.)4(﴾      سورةُالحشر[ُ.]10

()1محمد ُعلي ُطه ُالدرةُ ،تفسير ُالقرآن ُالكريم ُواعرابه ُوبيانه ُُ ،دار ُابن ُكثيرُ ،طُ ،ُ 1دمشق ُ0334ُ ،م ُُ ،مجلدُ،ُ 3
ص.ُ343

()2ينظرُ،المرجعُنفسهُ،ص.343

()3ينظرُ،الزمخشريُ،الكشاف ُ،تحقيقُالشيخُعادلُأحمدُعبدُالموجودُوالشيخُعليُمحمدُمعوضُ،مكتبةُالعبيكةُ،طُ،1

الرياض1449ُ،مُ،جُ،9ص.993
()4الديوانُُ،جُ،ُ1صُ.195
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ُُُُُُُهذهُاليةُالكريمةُحذفتُمنهاُجملةُالقسمُ،وتركُماُيدلُعليهاُوهو ُتقديرهاُفيُ
جوابهُ "الا ياخرجونا "ُوقدُجاءُبصيغةُالنفيُ،أماُقولهُتعالى«ُُ  »  »  «  
هي ُبمعنى ُالشك ُ ُأما ُداللتها ُالسياقية ُُوهي ُأن ُالمنافقين ُلما ُحلفوا ُأقسم ُاهلل ُسبحانهُ
وتعالىُفيُبيانُكذبهمُ،وهذاُالقولُحُملُعلىُالفرضُوالتقديرُلماُمرُ ُمنُإخبارهمُاهللُ
سبحانهُوتعالىُبأنهمُالُينصرونهمُأيُأنهُلوُلمُيحملُعلىُالفرضُللزمُالكذبُ،وضميرُ
الفعلين ""  "

يحتملُأنُيكونُلليهودُوأنُيكونُللمنافقينُ،فيحتملُأنُ

يكونُلليهودُق ُولهُ:الُينفعهمُنصرةُالمنافقينُناظرُإليهُ،وقولهُ:أوُنفاقهمُأيُالُينفعهمُ
أيُل لمنافقينُنفاقهمُراجعُإلىُكونُالضميرُللمنافقينُبلُيدمرهمُاهللُسبحانهُوتعالىُلبيانُ
كفرهمُحينئذُلكنهُلمُيقع(،)1والغرضُمنُجملةُجوابُالقسمُ "الا ايخرجونا "ُالذي ُوقع ُعليهُ
الحلفُهوُصحةُالنبوةُواعجازُالقرآنُ.
_6قالُاهللُتعالىُ﴾ُُُ)2(ُ     ُ﴿:سورة الهمزة [ُ.]9
ُُ

كماُأنُهذهُاليةُالكريمةُأيضاُحذفتُمنهاُجملةُالقسمُوبقيُماُيدلُعليهاُوهوُ

جوابهُ»»     ُ

فـُ"كال "ُتدلُعلىُالنفيُأماُداللتهاُالسياقيةُفهيُتدلُ

على ُالزجر ُوالردعُ ،أما ُلفظة ُ" ُ " أي ُلُيُطُرحُنُ ُوهي ُجواب ُقسم ُمقدر ُوالجملةُ
استئنافيةُمبيُنة ُلعلةُالردع ُوالزجرُأي ُواهلل ُليطرحن ُبسبب ُأفعاله ُالمذكورة(ُ .)3أما ُلفظةُ

( ُ 1ينظر،عبدُاهللُمحمودُمحمدُعمرُ،حاشيةُالقونويُعلىُتفسيرُاإلمامُالبيضاويُ،دارُالكتبُالعلميةُ،طُ،1بيروتُ،
لبنان1900ُ،ه0331ُ،مُ،جُ،14ص.01
()2الديوانُُ،جُُ،ُ1صُ.630

(3ينظر،اللوسيُُالبغداديُ،روحُالمعانيُ،دارُإحياءُالتراثُالعربي(ُ،دُ.ط)ُ،بيروتُ،لبنان(ُ،دس)ُ،جُ،63ص.061
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الحطمة" ُ وهي ُاسم ُمن ُأسماء ُجهنم ُُ ،سميت ُبذلك ُلنها ُتحطم ُكل ُما ُيلقى ُفيها ُأيُ
" أ
تكسرهُ،فهيُتكسرُالعظمُبعدُأكلهاُاللحمُ،ويقالُللرجلُالكول"ُإنُهُلُحطمة"(ُ.)1

ُوقوله ُتعالى ُفي ُالحطمة ُوهي ُالنار ُالتي ُتحطم ُوتكسر ُكل ُما ُيلقى ُفيهاُ ،والحطم ُهوُ
كسرُالشيءُكالهشم(ُ،)2وبالتاليُفجملةُالقسمُمحذوفةُ،إال ُأنُجوابُالقسم ُ"    "
يدلُعليهاُوالغرضُمنُاليةُالكريمةُهوُتحذيرُالكفارُ.
ثانيا :المقسم به:
«ُالقسامُإمُاُأنُتكونُبماُيُعظمهُويعليهُالمقسمُ،أوُيجلُهُوهوُاهللُسبحانهُوتعالىُ
فوق ُهذه ُالقسام ُ،إذُا ُفالمولى ُعز ُوجل ُليس ُشيء ُفوقهُ ،فأقسم ُتارة ُبنفسهُ ،وتارةُ
بمصنوعاتهُ،وهذاُدليلُعلىُعظمةُالمولىُعزُوجلُوقدرتهُفيُخلقهُ.
وماُأقسمُعليهُالربُفهوُمنُآياتهُ،فيجوزُأنُيكونُمقسماُبهُ،والُينعكس»(ُ.)3
المقسمُبهُهوُاهللُسبحانهُوتعالىُوالُيجوزُالحلفُبغيرهُ،ولقدُحرمُاإلسالمُالحلفُ
بغيرُاهللُ،سواءُأكانُبشراُمعظماُأمُغيرُمعظمُ،أوُحتىُشجراُأوُحجراُ،لنهُتعظيمُ
لغيرُاهللُ،وهذاُالتعظيمُيشبهُتعظيمُالمولىُعزُوجلُ،ولهذاُسميُشركاُ،فقدُقالُالرسولُ
شُركُ»(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.)4
نُحُلُفُُبُغُُْيرُُاهللُُفُقُُْدُأُ ُْ
صلىُاهللُعليهُوسلمُعنُذلك«:مُ ُْ

ستُ ُْغفُرُُاهللُُ»(ُ.)5
لُأ ُْ
نُحُلُفُُبُغُُْيرُُاهللُُفُُْليُقُ ُْ
ونجدُأيضاُاإلمامُالشافعيُرحمهُاهللُيقول«ُ:مُ ُْ
ومنُالمورُالتيُيجوزُالحلفُبهاُهيُكالتيُ:

_الحلفُبعمرُاهللُيعتبرُيميناُعلىُاإلطالق.

()1ينظرُ ،القرشي ُالبغدادي(أبو ُالفرج ُجمال ُالدين ُعبد ُالرحمان ُبن ُعلي ُبن ُمحمد ُالجوزي)ُ ،زاد ُالمسير ُفي ُعلمُ
التفسيرُ،المكتبُاإلسالميُ،طُ،6بيروتُ،لبنان1499ُ،مُ،جُ،ُ4ص.004
()2ينظرُ،اللوسيُالبغداديُ،روحُالمعانيُ،جُ،63ص.061

( )3المصدر ُنفسه،صبحي ُعمر ُشوُ ،أسلوب ُالشرطُوالقسم ُمن ُخالل ُالقرآن ُالكريمُ ،دار ُالفكرُ،طُ ،1عمانُ ،الردنُ،
0334مُ،ُ،ص.53-51

()4محمدُعبدُالقادرُأبوُفارسُ،اليمانُوالنذورُ،دارُالرقمُ،طُ،1عمانُ،الردن1454ُ،مُ،ص.39
()5المرجعُنفسهُ،ص.39
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_الحلفُبكالم ُاهلل ُوكتابه ُوالمصحف ُوالقرآن ُوالتوراة ُواإلنجيلُُ .والحلف ُبآية ُمن ُالقرآنُ

مثالُ:آيةُالكرسيُ،أوُسورةُمنُسورهُمثالُ:سورةُالبقرةُتعتبرُيميناُمنعقدة.

_الحلفُبحقُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلم ُُ،فقدُرويُعنُاإلمامُأحمدُأنهُقال ُإذاُ

حلفُبحقُرسولُاهللُفحنثُفعليهُكفارةُ،هذاُمماُيدلُعلىُأنهُيمين(ُ.)1وبالتاليُالُيجوزُ
الحلفُبغيرُاهللُتعالىُ،فقدُروىُالبخاريُبإسنادهُعنُعبدُاهللُبنُعمرُرضيُاهللُعنهماُ

ُصلىُاهللُعليهُوسلمُأدركُعمرُبنُالخطابُوهوُيسيرُفيُركبُ ُيحلفُ
ُا
أنُرسولُاهلل

ف ُبُاهللُ ُُأ ُْوُ
حلُ ُْ
ن ُكُانُ ُحُالُفُا ُفُُْليُ ُْ
ُومُ ُْ
حلُفُوا ُبُآبُائُكُُْمُ ،
ن ُتُ ُْ
بأبيهُ ،فقال«ُ :أالُ ُإُنُ ُاهللُ ُيُُْنهُاكُُْم ُأ ُْ

ت(.»)2
صمُ ُْ
لُيُ ُْ

آنُ،فقدُوصفُ ُالقُرآنُالكريمُبأنهُذوُالذكرُ
ُ
فإنُ ُفي ُالمقسمُبهُمنُرفعةُوعلوُوتعظيمُللقر
المتضمنُلتذكيرُالناسُ،وماُيحتاجونُإليهُمماُيدلُعلىُالشرفُوالقدر(ُ.)3

ُُُُُُلقد ُأقسم ُاهلل ُسبحانه ُوتعالىُ ،بذاته ُمن ُأجل ُتصحيح ُاالعتقاد ُأي ُعلى ُأولئكُ
المشككينُلدينُاهللُوعظمتهُ.
كماُأنُالمولىُعزُوجلُأقسمُبذاتهُأيضاُمنُأجلُتوجيهُالعبادُعلىُعدمُالقسمُإالُُ
به ُسبحانه ُوتعالىُ ،وفي ُذلك ُيقول ُاهلل ُتعالى   «ُ :

ُ»    سورةُمريم[ُ.]39
ُُُُُُوالحكمُكثيرةُمنُقسمُاهللُسبحانهُوتعالىُُ،منهاُماُيلفتُالنظرُإلىُمواضعُالعبرةُ
في ُهذه ُالشياء ُالمقسم ُبها ُوالحثُ ُعلى ُتأملها ُمنها ُما ُينير ُالسبيل ُويبين ُويظهرُ
الحجة(ُ،)4ومماُيليُإدراجُبعضُالنماذجُالتطبيقيةُالتيُتوضحُأنُالقسمُيكونُهللُسبحانهُُ
وتعالىُفقطُوالُيجوزُالحلفُبغيرهُ،ويمثلهاُ:
()1ينظر،محمدُعبدُالقادرُأبوُفارسُُ،اليمانُوالنذورُ،ص.31
()2محمدُعبدُالقادرُأبوُفارسُ،اليمانُوالنذورُ،ص.35

()3ينظرُ،صبحيُعمرُشوُ،أسلوبُالشرطُوُالقسمُمنُخاللُالقرآنُالكريمُ،صُ.59

( )4ينظرُ،سميةُمحمدُعنايةُحاجُنايفُ،صيغةُنفي ُالقسمُفيُالقرآنُالكريمُدراسةُتحليليةُدالليةُنحويةُ،مذكرةُلنيلُ
درجةُدكتوراهُ،جامعةُبغداد0339ُ،مُ،ص.09
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_1حرف الباء:

الباءُمنُحروفُالجرُتدخلُعلىُكلُمحلوفُبهُمعُحرفُالواوُفقالُالخليلُعنُ

ذلك ُ«:إنماُتجيءُبهذهُالحروفُلنكُتضيفُحلفكُإلىُالمحلوفُبهُ،كماُتضيفُمررتُ
ُمضمر ُفي ُهذه ُالبابُ ،والحلف ُتوكيد» ُ(ُ ،)1والباء ُهيُ
ُا
به ُبالباءُ ،إال ُأن ُالفعل ُيجيء
الصل ُفي ُالقسم ُتدخل ُعلى ُالمضمر ُوالمظهر ُمعاُ ،فنقولُ :بُاهللُ ُلُقُومُنُ ُُ ،وبهُ
لُفُعُلُنُ(ُ ،)2كما ُأنها ُمتعلقة ُبفعل ُفي ُمعنى ُأقسم ُعلى ُسبيل ُاالستعطاف ُكقولكُ :باهللُ
(ُ)3

أخبرني.
ُ

 _ 2صدور القسم بحرف الباء:
أ_ قسم المنافقين:
قال ُاهلل ُتعالى        ُ ﴿:
 )4( . » سورة التوبة [.]65

المقسمُُ
المنافق ُونُ

فعلُالقسمُ
يحلفونُ

المقسمُبهُ
اهللُتعالىُ

المقسمُعليهُ
    
  

ُ
()1سيبويه(أبو ُبشر ُعمرو ُبن ُعثمان ُبن ُقنبر)ُ ،الكتابُ ،تحقيق ُعبد ُالسالم ُهارونُ ،مكتبة ُالخانجي(ُ ،د ُط)ُ ،القاهرةُ
1440مُُ،جُُ،ُ6ص.945

()2عبد ُالسالم ُهارونُ ،الساليب ُاإلنشائية ُفي ُالنحو ُالعربي ُُ ،مكتبة ُالخانجيُ ،ط ُُ ،1القاهرةُ ،مصر0331ُ ،م ُُ،

ص.130

()3ينظرُ،ابنُالحاجبُالنحوي(أبوُعمروُعثمانُبنُعمر) ُ،اإليضاحُفيُشرحُالمفصلُ،تحقيقُموسىُبنايُالعليليُ،
مطبعةُالعاني(ُ،دُط)ُ،بغداد1490ُ،مُ،جُ،0ص.609
 )4الديوانُُ،جُُ،ُ0صُ.ُ919
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فقينُوأيمانهمُ،والشاهدُفيهاُهوُالفعلُ"يحلفأون"ُ
ُ
ُُُُهذهُاليةُالكريمةُتُبيُنُحلفُالمنا
الدالُعلىُالحُلُفُ،وحرفُ"الباء"ُأيضاُيدلُعلىُالحُلفُ،فداللةُالفعلُ"يحلفأون"ُيقالُ:
اجرةُُ ،وحُالفُهُ ُعلى ُكذاُ،
رجل ُحُالفُ ،وحُالُفُ ،وحُالُفُةُ ،كثير ُالحُلُفُ .وحُلُفُ ُحلفُةُ ُفُ ُ
احتُلُفُواُ،كلُذلكُمنُالحلفُ،وهوُالقسم(ُ،)1أماُداللتهُالسياقيةُوهيُأنُ
وتُحُالُفُواُعليهُ،و ُْ
المنافقينُيُحلفونُكذباُباهللُسبحانهُوتعالىُ،فقولهُتعالىُ»  «ُ:هيُجملةُ
القسم ُمكونة ُمن ُالمقسم ُوهوُالمُنافقينُ ،وفعلُالقسم ُالذي ُسبق ُحرف ُالقسم ُ"الباء" ُفقدُ
افترءُ ُومن ُبين ُهذه ُالياتُ
وردت ُعدة ُآيات ُقرآنية ُكريمة ُتبين ُحلف ُالمنافقين ُكذبا ُو ُا
القرآنيةُالكريمةُماُيليُ:
قال ُتعالى         ُ ﴿:

ُُ﴾  سورةُالتوبةُ[ُ.]30
ُُأيُأنُالمنافقينُيريدونُبحلفهمُإرضاءُالمؤمنينُ،واهللُورسولهُأحقُباإلرضاءُ.
قالُاهللُتعالى       «ُ :
               

ُ»  سورةُالتوبة[ُ.]135
ُ ففيُهذهُاليةُالكريمةُأيضاُحلفُالمنافقونُبأنهمُيريدونُالخيرُفيُأعمالهمُوشؤونهمُ
لكنُاهللُسبحانهُوتعالىُشُهدُُعلىُكذبهمُ.
أمُاُاليةُمحلُالدراسةُ"ويحلفأون باهلل"ُ،جاءتُمعطوفةُبـحرفُ"الواو"ُعلىُماُقبلهاُ
منُأخبارُأهلُالنفاقُ.
والمقسم ُبه ُهو ُاهلل ُسبحانه ُوتعالىُ ،فال ُيجوز ُالحلف ُبغيرهُ ،لنه ُإذا ُحلف ُبغيرهُ
دخلُفيُالشركُ.
()1الزبيديُ،تاجُالعروس،جُ،06ص.131
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وفعل ُالقسم ُ"يحلفأون" ُعلى ُوزن ُيفعلونُ ،وهو ُفعل ُمضارع ُيدل ُعلى ُالتجددُ
واالستم ارريةُ.
ُأمُاُجملةُجوابُالقسمُفهيُ،»         « :
جاءتُمؤكدةُبـ ُ"إن"ُالمشددةُوُ"الالّم"ُ،اللذانُيدالنُعلىُالتوكيدُ،وجاءتُأيضاُمقترنةُ
بحرفُالنفيُ"ما"ُ.
ُوقوله ُتعالى» ُ «:

ُفهيُحسبُ"ابنُعاشور" ُفيُتفسيرهُالتحريرُوالتنويرُ،

هي ُبعض ُمن ُالمخاطبين ُولمُا ُكان ُالمُخاطبون ُمؤمنونُ ،كان ُالتبعيض ُعلى ُاعتبارُ
اتصافهمُباإليمانُ ،وذلكُجليُ ُفيُقرينةُالقسمُلنهمُأوهمواُالمسلمينُبأنهمُمثلهم(ُ،)1أيُ
بأنهمُمؤمنينُ.
والنفيُفيُ»ُ    « ُ:أيُأنهمُكافرينُ،وأنُُتظاهرهمُباإليمانُهوُتظاهرُباطلُ،
والشيءُالذيُدعاهمُإلىُالتظاهرُباإليمانُفيُحالُكفرهمُهوُأنهمُيفرقونُمنُالمؤمنينُ.
ُ " تدلُعلىُخوفُالمنافقينُمنُعداوةُالمسلمينُلهمُوقتالهمُإياهم.أمُاُ

ولفظةُ" 
قوله ُ»      ُ «:

ُأي ُأن ُالمنافقين ُيتصفون ُبالجبنُ

والخوفُبعكسُالمؤمنينُالذينُيتصفونُبالقوةُوالشجاعةُ،وبالتاليُفالذينُيتصفونُبالجبنُ
الُيكونونُمنُالمؤمنين(ُُ،)2
ُُُُُُُُوقدُاستعملُالفعلُ"يحلفأون"ُدونُغيرهُمنُالفعالُوالحروفُوالسماءُلنهُيدلُ
علىُالكذبُوالحنثُوهذهُالصفاتُالُتليقُبالمؤمنينُ،والغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُ
هوُتحذيرُالمنافقينُ.
ُ
()1ينظرُ ،ابن ُعاشور(،محمد ُالطاهر)ُ ،تفسير ُالتحرير ُوالتنويرُ ،الدار ُالتونسية(ُ ،د ُط)ُ ،تونس1499ُ ،مُ ،جُ،13

ص.004

()2المرجعُنفسهُُ،ص.063
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ب_ قسم السحرة:

قال ُاهللُتعالىُ.)1(﴾         ُ ﴿:
سورةُالشعراءُ[ُ.]99
ُ
المقسم

حرف القسم

السحرةُ

الباءُ

المقسم عليه

المقسم به

     
ُ

  
ُ

وردُهذاُالقسمُفيُصورةُمنُصورُالقسمُفيُالجاهليةُ،وهوُقسمُبغيرُاهللُسبحانهُ
وتعالى ُُ،وجملةُالقسمُهيُ»    ُ «ُ :وهيُمكونةُمنُالمقسمُوهوُالسحرة ُومنُ
صفاتهم ُعدم ُاإليمان ُباهلل ُسبحانه ُوتعالى ُُ ،أي ُأن ُصفتهم ُالكفر ُوالشرك ُُ ،فالسحرُ
متفشي ُومتحقق ُفي ُالجاهلية(ُ ،)2وحرف ُالقسم ُهو ُ"الباء" ُُ ،فاستعين ُبه ُلتحقيق ُ ُوتأكيدُ
العزةُتعنيُالقوةُوالعظمةُ،والسلطانُ
القسم ُُ،أماُالمقسمُبهُهوُ،»    « ُ :و ُ
فأقسمُالسحرةُبعزةُفرعونُوأسندوا ُإليهُتلكُالصفاتُتعظيماُلهُ،وبالتاليُالُيجوزُالحلفُ
بغيرُالمولىُعزُوجلُ،إذُأنهُفيُاإلسالمُيكونُالحلفُباهللُسبحانهُوتعالىُمعلقاُببعضُ
رشُ،وعزةُاهللُوجاللُاهللُوعظمةُ
ُ
يُ،وربُُالعُ
ُ
انُ،وربُ
ُ
الرحمُ
أسمائهُوصفاتهُكقولكُ:باهللُ،و ُ
اهلل(ُ.)3

()1الديوانُُ،جُُ،ُ9صُ.94

()2ينظرُ،عبدُاهللُ محمودُمحمدُعمرُ،حاشيةُالقونويُعلىُتفسيرُاإلمامُالبيضاويُ،جُ،19ص.005
()3ينظرُ،المرجعُنفسهُ،ص.003
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حلفُواُبُآُبُائُكُُْم ُُوأُمُهُاتُكُُْم ُ ُوبُالطُُواغُيتُ ُُوالُُ
وفيُذلكُقالُالرسولُصلىُاهللُعليهُوسلم«ُ:الُ ُتُ ُْ

حلُفُُواُإُالُبُاهللُُُوأنتُُْمُصُادُقُونُ»(ُ.)1
تُ ُْ

ُفهذه ُإذا ُهي ُإذا ُجملة ُالقسمُ ،أما ُجملة ُجواب ُالقسم ُفهيُ»     « ُ :
جاءتُمؤكدةُبـُ"إن"ُالمشددة ُُ،و"الالّم" ُفيُ"لُنُحنُ"ُ،فالالمُهناُتدلُعلىُأولئكُالسحرةُ،
بمعنىُتأكيدُالسحرةُبأنُالغلبةُتكون ُلهمُ ،وأن ُمهارتهم ُفي ُالسحرُهي ُفن ُال ُيقاومهمُ
أحد.

(ُ)2

عزوجلُ شركُومنُثمُحرفُالباءُتميزُدونُغيرهُفيُ
ُُُُُُوبالتاليُفالحلفُبغيرُالمولىُ ُ
هذهُاليةُالكريمةُوذلكُلصالتهُ،فلهُدورُكبيرُفيُإبرازُمعنىُهذهُاليةُ.
والغرضُمنُهذهُاليةُالكريمةُهوُتحذيرُوزجرُوردعُالسحرةُ.
 _6حرف التاء:

ُُتختصُالتاءُبالدخولُعلىُاسمُالجاللةُوالُيجوزُذكرُفعلُالقسمُمعها(ُ،)3والتاءُ

ُالرسُولُُ ،لنُهما ُأضعف ُمنُ
حمُانُُ ،وال ُتُا ُ
ُالرُْ
عوض ُمن ُالواوُ ،وال ُيجوز ُأن ُتقولُ :تُا ُ
الواوُ،واذاُكانتُعوضاُمنهاُوالعوضُينقصُعنُالمعوضُفلزمتُأصلُالقسمُوهوُبسمُ
اهللُالخصُإذاُكانتُأعظمُالشياء(ُ.)4
ُ -ُ 1وفيُذلكُقال ُاهللُتعالى ُ         ُ ﴿:

ُ.)5(﴾  سورةُيوسفُ[ُ.]56
ُ
( ُ1المرجعُالسابقُُ،عبدُاهللُمحمودُمحمدُعمرُ،حاشيةُالقونويُعلىُتفسيرُاإلمامُالبيضاويُجُُ،19ص.003
()2ينظرُُُ،المرجعُنفسهُ،ص.003

()3ينظر،عبدُالهاديُالفضليُُ،مختصرُالنحوُُ،دارُالشروقُُ،طُ،5جدةُُ،السعوديةُ1493ُُ،مُُ،ص.013

(4ينظرُ،ابنُالحيدرةُاليمنيُ(،عليُبنُسليمان) ُ،كشفُالمشكلُفيُالنحوُالعربيُ،تحقيقُالدكتورُهاديُعطيةُمطرُ

الهالليُُ،مطبعةُاإلرشادُ(ُ،دُ،ط)ُ،بغداد1939ُ،ه1499ُ،مُ،ص.155
()5الديوانُُ،جُُ،ُ6صُ.103
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ُ
المقسم
إخوةُيوسفُ

حرف القسم المقسم به
التاءُ

المقسم عليه

اهللُتعالىُ          

ُ

الشاهدُفيُهذهُاليةُالكريمةُهوُحرفُ"التاء" ُوهوُفيُالسياقُيدلُعلىُالقسمُ
والغرضُمنهُالتعجبُ،والمقسمُبهُهوُاهللُسبحانهُوتعالىُوذلكُلعظمتهُوجاللهُوسلطانهُ،
فالُيجوز ُالقسمُبغير ُاهللُسبحانه ُوتعالىُ ،فأقسم ُإخوة ُيوسفُعليه ُالسالم ُبالمولى ُعزُ
وجلُلماُيتضمنهُمنُالصفاتُالجليلةُوالعظيمةُ،فهذهُهيُجملةُالقسمُ.
أمُاُجملةُجوابُالقسمُفهي          «ُ :

ُ » جاءتُمؤكدةُبـُ"الالم" ُفيُُ»     ُ «:فيها ُتأكيدُمعُالنفيُبـُ
"ما"ُ،فإخوةُيوسفُحُلفُواُعلىُأمرينُالولُأنُغرضُمجيئهمُلمُيكنُللفسادُفيُالرضُ
بينماُالمرُالثانيُأنهمُماُجاؤواُسارقينُُ،والمعنىُمنُهذاُالكالمُأنُظاهرُأحوالهمُتدلُ
علىُصدقهم ُُ،أيُمواظبتهم ُوحرصهمُعلىُفعلُأنواعُالخيرُوالطاعة ُُ،حتىُبلغُأمرهمُ
أنهمُسدواُأفواهُدوابهم ُُ،لئالُتؤذيُزرعُالناس ُُ،فالفسادُفيُهذهُالحالةُممتنع ُُ،ودليلُ
كونهمُغيرُسارقينُهوُأنهمُردواُالبضاعةُالتيُوجدوهاُفيُرحالهمُُ،فهذهُالصفةُإذاُُالُ
يتصفُبهاُالسارق ُ(ُ،)1ولقدُوردُحرفُ"ُالتاء"ُفيُهذاُالسياقُدونُغيرهُمنُالحروفُ
والفعالُوالسماءُلكونهُمختصاُبالمولىُعزُوجلُفقطُ.
الغرضُمنُاليةُالكريمةُهوُالتنبيهُ.
و ُ

()1محمدُعليُطهُالدرةُ،تفسيرُالقرآنُالكريمُواعرابهُوبيانهُ،مجلدُُ،ُ9ص.361
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ُ -0قال ُاهلل ُتعالى         ُ ﴿:

ُ.)1(﴾  سورةُيوسفُ[ُ.]91
ُ
المقسم
أوالدُيعقوبُ

حرف القسم المقسم به
التاءُ

المقسم عليه

اهللُتعالىُ        
   

ُ
ذكرنا ُفيما ُسبق ُمعنى ُحرف ُالقسم ُ"التاء" ُفهي ُتفيد ُالتعجب ُإلى ُجانب ُالقسمُ،
فالمقسمُهوُأوالدُيعقوبُعليهُالسالمُأقسمُواُوهمُمتعجبونُمنُالمكيدةُالتيُدبرهاُسيُدناُ
يوسفُعليهُالسالمُبتوفيقُمنُاهللُسبحانهُوتعالىُ،أماُالمقسمُبهُهوُاهللُسبحانهُوتعالىُ،
وهو ُنفس ُالية ُالسابقةُ ،هذه ُهي ُإذا ُجملة ُالقسم ُبعناصرها،والتي ُتكونت ُمن ُالمقسمُ
«    
وحرف ُالقسم ُوالمقسم ُبهُ ،أما ُجملة ُجواب ُالقسم ُفهي ُ :

ُ »      فلفظة" ُ " بمعنىُالُتزالُُ،حذفتُ
منها(الُ)ُ،لنهُال ُ يلتبسُباإلثباتُأيُأنُالقسمُإذاُلمُيكنُمعهُعالمةُاإلثباتُكانُعلىُ
النفي(ُ ،)2أمُا ُقوله ُتعالىُ ،»    «ُ :تكون ُبمعنى ُتصير ُبذلكُ،
و"ُ"بمعنىُمريضُا(ُ،)3وأصلُ"ُالحرض"ُهوُالفسادُفيُالجسمُأوُالعقلُمنُالحزنُ

()1الديوانُُ،جُُ،ُ6صُ.101

()2محمدُعليُطهُالدرةُ،تفسيرُالقرآنُالكريمُواعرابهُوبيانهُمجلدُُ،9ص.393

()3الشافعي(محمدُالمينُبنُعبدُاهللُالرميُالعلويُالهرري)ُ،تفسيرُحدائقُالروحُوالريحانُفيُروابيُعلومُالقرآنُ،دارُ
طوقُالنجاةُ،طُ،1مكةُالمكرمة0331ُ،مُ،مجلدُ،19ص.93
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أو ُالهرمُ ُ ،وقوله ُتعالىُ ،»     « ُ :أي ُمن ُالميتينُ ،وبالتاليُ
غرضُأوالدُيعقوبُهوُمنعُأبيهمُمنُالبكاءُوالحزنُشفقةُعليهُ،علىُالرغمُمنُأنهمُكانواُ
سببُأحزانهُوهمومه(ُ.)1
فجاءُهناُحرفُ" التاء"ُدونُغيرهُمنُالحروف ُوالسماء ُوالفعال ُلكونه ُمختصاُ
بلفظُالجاللةُاهللُتعالىُ،والغرضُمنُهذهُاليةُالكريمةُهوُالتحذيرُ.
ثالثا :المقسم عليه:
ُوأماُالمقسمُعليهُفإنُالحالفُقدُيُحلفُعلىُالشيءُثمُيُكررُالقسمُوالُيعيدُالمقسمُ
عليهُ،لنُهُقدُعرفُماُيحلفُعليهُ،فيقولُ:واهللُإنُُليُعُلُيهُألفُُدرهُمُُ،ثمُيقولُُُ:وُربُُ
ُ،وحُقُُالقُرآُنُالعُظيمُ،والُيعيدُالمقسمُعليهُ،لنُهُقدُ
الرضُُ،والذُيُنُفسيُبيُدهُ ُ
السُمُاءُو ُ
عرف ُالمراد(ُ .)2ويحذف ُفعل ُالقسم ُلكثرة ُالقسم ُفي ُالكالمُ ،فاختصر ُواكتفي ُبالباء ُثمُ
عوضُمنُالباءُالواوُفيُالسماءُالظاهرةُوبالتاءُفيُاسمُالجاللةُكماُرأيناُفيُالياتُ
السابقة ُُ ،فاهلل ُسبحانه ُوتعالى ُيُقسم ُعلى ُأصول ُاإليمانُ ،التي ُيجب ُعلى ُالخلق(ُ،)3
معرفتهاُواإليمانُبهاُفالمولىُعزُوجلُتارةُيقسمُعلىُالتوحيدُ،وتارةُيقسمُعلىُأنُالقرآنُ
حقُ ،وتارة ُأخرى ُعلى ُأن ُالرسول ُصلى ُاهلل ُعليه ُوسلُم ُحقُ ،وأقسم ُأيضاُعلى ُالجزاءُ
والوعدُوالوعيدُ،وحالُاإلنسان(ُ.)4أيُأن ُاهللُسبحانهُوتعالىُأقسمُعلىُجميعُماُخلقُ،
ومنُثمُتتوضحُوتتجلىُلناُعظمةُوقدرةُالمولىُعزُوجلُفيُخلقهُ.
ُُُُُُُُوجواب ُالقسم ُإذُا ُيختلف ُباختالف ُنوعي ُالقسمُ ،وهما ُ«االستعطافي» ُو«غيرُُُُُ
االستعطافي»ُفإنُكانُالقسمُاستعطافياُأيُأنهُجملةُطلبية ُيرادُبهاُتوكيدُجملةُطلبيةُُ
أخرىُمتضمنةُعلىُماُيثيرُالشعورُوالعاطفةُُ،ومنُثمةُتعتبرُجوابُقسمُ.
()1المرجعُالسابقُُ،محمدُعليُطهُالدرةُ،تفسيرُالقرآنُالكريمُواعرابهُوبيانهُ،مجلدُ،9ص.393

()2ابن ُالقيم ُالجوزية(أبي ُعبد ُاهلل ُمحمد ُبن ُأبي ُبكر ُبن ُأيوب)ُ ،التبيان ُفي ُأيمان ُالقرآنُ ،تحقيق ُعبد ُاهلل ُبن ُسالمُ
البطاطيُُ،دارُعالمُالفوائدُ(ُ،دُ،ط)ُ،جدةُ(ُ،دُس)ُُ،ص.5
()3ينظرُ،المصدرُنفسهُُ،ص.9
()4المصدرُنفسهُُ،ص.9
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أماُ إذاُكانُالقسمُغيرُاستعطافيُوهوُماُجيءُبهُلتوكيدُمعنىُجملةُخبريةُوتقويةُالمرادُ
منهاُأيُالغرضُالذيُترميُإليه(ُ،)1كماُأنُجملةُجوابُالقسمُكجوابُالشرطُمتعلقُبماُ
قبلهُ،أيُأنهاُمتعلقةُبالقسمُوهيُإماُفعليةُأوُاسمية(ُ،)2فالجملةُالفعليةُمنهاُهيُالمثبتةُ
التي ُتفتتح ُبإحدى ُالدوات ُنذكر ُمن ُبينها ُالالم ُوالنون ُوان ُالمكسورة ُوالمفتوحة ُُ ،وانُ
المخففة ُوبُ لُ ،أما ُالجملة ُاالسمية ُمنها ُهي ُالمنفية ُالتي ُتفتتح ُبإحدى ُالدوات ُوهيُ
ن"ُو"الُ"ُوقدُاختلفُفيُجوازُربطُالجملةُالواقعةُجوابُالقسمُبـ ُ" ُلُم ُ"ُو"لُن"ُ
"مُا"()3و"إُ ُْ

فقالُعنُذلكُالرضي«ُ:أنهُالُيجوزُربطُجوابُالقسمُالمنفيُبالداتين"ُ،لُم"ُو"لُن"ُوذلكُ
ُ
لنُحرفُالنفيُيجوزُحذفهُفيُجوابُالقسمُولوُحذفُ"ُلُمُ"ُوُ"ُلُنُ"ُفإنُبقيُعملهماُ
فالُيصحُ،وذلكُلالتفاقُعلىُأنُالعاملُالحرفيُالُيحذفُمعُبقاءُعملهُوانُلمُيسبقُ
عملهُفالُيصحُحذفه ُأيضاُلنهُالُيتعينُالمحذوفُأهوُ"لُم"ُأمُ"لُن"»(ُ،)4ونمثلُلذلكُ

بمجموعةُمنُالنماذجُالتطبيقيةُالمستخرجةُمنُالمدونةُمحل ُالدراسةُ،بحيثُأنناُسنطبقُ
علىُالجملةُالمثبتةُوالجملةُالمنفيةُ.
ُ_1الجملة المثبتةُ:نمثلُلهاُكماُيلي:
أ_ اإلثبات بالالم المفتوحة:

قالُتعالى              ُ﴿:
                

ُ.)5(﴾  سورةُسبإُ[ُ.]6
المقسم

حرف القسم

المقسم به

المقسم عليه

ُ()1عباسُحسنُ،النحوُالوافيُُ،دارُالمعارفُُُ،طُُ،6مصر(ُ،دُس)ُ،جُ،9ص.996
()2محمدُعليُأبوُالعباسُ،اإلعرابُالميسرُ،ص.164

()3ينظرُ،محمدُمختارُالسالميُ،القسمُفيُاللغةُوفيُالقرآنُ،دارُالغربُاإلسالميُ،طُ،1بيروت1444ُ،مُ،ص.39
()4المرجعُنفسهُ،ص.51-53

(ُ)5الديوانُُ،جُُ،ُ9صُ.093
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ُ
ُ
ُُُتعتبرُهذهُاليةُالكريمةُمثلُالياتُالسابقةُفيُتكوينهاُمنُجملةُالقسمُوجوابهُ،
فجملةُالقسمُمؤلفةُمنُحرفُالقسمُوهوُ"الواو"ُ،وقدُتقدمتُاإلشارةُإليهُ،والمقسمُبهُهوُ
الرب ُعزُوجلُُ،وذلكُلعظمةُ شأنهُوذاتهُ،فقدرتهُتفوقُقدرةُالبشرُ،فاهللُسبحانهُوتعالىُ
أمرُنبيهُالكريمُصلىُاهللُعليهُوسلمُأنُيقسمُللكفارُبربهُالعظيمُأنُالساعةُحقُوحقيقةُ
ثابتة ُفهذه ُهي ُجملة ُالقسم ُُ ،أما ُجوابه ُفهوُ ،»ُ      « :جاءتُ
الجملة ُالمقسوم ُعليها ُمثبتة ُبالالُم ُالمفتوحة ُفي ُأول ُالفعل ُ"لتا تين أكم" ُ،وكذلك ُبالنونُ
الثقيلةُفيُآخره ُُ،فلفظةُ"لتا تين أكم ُ"مشتقة ُمن ُالفعلُأتىُ ُ ُيُأتيُبمعنىُالمجيءُوالقدومُ،
أما ُداللتها ُالسياقيةُ ،وهي ُإنكار ُالكفار ُللبعث ُأي ُليوم ُالقيامة ُوالحسابُ ،فوقعت ُهذهُ
اللفظةُلتبين ُوتثبتُإقسامُالمولىُعزُوجلُبربهُالكريمُعلىُوقوعُالبعثُلماُأنكرهُأهلُ
الكفرُوالعناد(ُ.)1
ُُُُُُُوقدُوردتُالعديدُمنُالياتُالقرآنيةُالكريمة ُالتيُتبين ُإنكارُالكفارُليومُالحسابُ
والوعيدُوذلكُفي ُقولهُتعالى            «ُ :

» سورةُيونس[ُ.ُ]16
وقالُأيضاُ               »:
 »    سورة التغابنُ[ُ.]35

()1ينظرُ ،الشنقيطي(محمد ُالمين ُبن ُمحمد ُالمختار ُالجكني) ُ ،أضواء ُالبيان ُفي ُإيضاح ُالقرآن ُبالقرآنُ ،دار ُعالمُ
الفوائدُ،مجلدُ،ُ3ص.356
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ُُُُُُُإذاُ ُحرفُ" الواو" ُلهُأهميةُكبيرة ُودورُبارز ُفي ُإبراز ُمعنى ُهذه ُالية ُالكريمةُ
وذلكُبغيابُفعلُالقسمُ ،أماُالغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُهوُالتأكيدُواثباتُأنُيومُ
المحالةُمنُإنكارهُ.
ُ
البعثُحقُو
ب -اإلثبات بإن المكسورة:
قال ُاهلل ُتعالى.)1(﴾         ُ ﴿:سورةُ
الذارياتُ[ُ.]06
المقسمُُ

حرفُ

المقسمُعليهُ

المقسمُبهُُ

القسمُُ
اهللُتعالىُ

الواوُ

  



    


ُ

ُ

ُ
ُُُُُُُ يعتبرُخلقُاهللُسبحانهُوتعالىُمنُأعظمُالمخلوقاتُ،ومنُبينهاُالسماءُوالرضُ،
فالسماءُتدلُعلىُالصفاءُ،النقاءُ،الرفعةُ،الرزقُ،ولهذاُأقسمُالمولىُعزُوجلُبنفسهُ

تعظيماُورفعاُمكانتهماُ،وفيُهذاُوردُقولُوهو"ُحدثناُمحمدُبنُبشارُقالُُ:ثناُأبيُعديُ
عنُعوفُعنُالحسنُفيُقوله       «ُ:

قوامُاُأقسُمُُ
ُ» قالُ:بلغنيُأنُُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُقال«ُ:قُاتُلُُاهللُُأ ُ
لُهُمُُربُهُمُبنُفسهُفُلُمُيُصُدقُون»(ُ،)2ولقدُوقعُالقسمُفيُحرفُ"الواو"ُالذيُيدلُعلىُالعطفُ

(ُ)1الديوانُُ،جُُ،ُ1صُ.11

()2الطبري(أبو ُجعفر ُمحمد ُبن ُجرير)ُ ،تفسير ُالطبريُ ،تحقيق ُعبد ُاهلل ُبن ُعبد ُالمحسن ُالتركيُ ،دار ُهجرُ ،جُ،01
ص.106
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لماُقبلهُوماُبعدهُ،كماُأنُالسماءُوالرضُيدالنُعلىُالرزقُفيُهذاُالسياقُ،فهذهُهيُ

إذاُجملةُالقسمُبعناصرهاُأماُجملةُجوابُالقسمُفهيُ:

ُ،»      «جاءتُمثبتةُبـُ"إن" ُو"الالم" ُفـُ"إن" ُجاءتُمكسورةُ
()1
ق" ُمشتقةُمنُالحقيقةُ ،وهي ُعكس ُالباطل ُُ ،أما ُلفظة ُ"ُ
وهيُصلة ُللقسم ُ ،فلفظةُ"ح ّ

تنطقأون"ُ مشتقةُمنُالنطقُ،أماُداللتهاُالسياقيةُأنُالنطقُخاصُباإلنسانُدونُغيرهُمنُ
الكائنات ُالحية ُالخرى ُوفي ُهذا ُقال ُالفراء ُ«ُ :للجمع ُبين ُ«مُا ُ» ُو ُ«أن ُ» ُفي ُهذاُ
الموضعُوجهانُأحدهماُيكونُذلكُنظيرُجمعُالعربُبينُالشيئينُُمنُالشياءُوال ُزواجُ
إذاُُاختلفُلفظهماُ،كقولُالشاعرُفيُالسماءُ:
منُُالنُفُرُُالالُئُيُالذُينُُإُذُاُهُُْمُُُُُُُيُهُابُُاللُئُامُُحُلُقُةُُالبُابُُقُ ُْعقُعُواُ.2

جزىء ُمن ُالخرُ ،وكقول ُالخر ُفيُ
فجمعُبينُ«الالُئُي» ُو ُ»«الذُينُ» ُوأحدهما ُم ُ

الدواتُ:
قُجُُْربُ.3
نُُأريتُُُوالُُسُمُ ُْعتُُبُهُُُُُُُُُُُُكُاليُومُُطُالُيُأُْينُ ٌُ
مُاُإُ ُْ

وهماُجحدانُيجزئُأحدهماُمنُالخرُُ،وأماُالخرُ،فهوُ
ُ
فجمعُبينُ«مُاُ»ُوبينُ«أنُ ُ»ُ

لوُأنُذلكُأفردُبـُ« ُمُا ُ» ُُ،لكانُخبراُعنُأنهُحقُالُكذبُ،وليسُذلكُالمعنىُبهُُ،
وانماُأريدُبهُ:إنُهُحقُكماُحقُأنُالدميُناطقُأالُترىُأنُقولكُ:أحقُمنطقكُ،معناهُ:
أحقُهوُأمُكذبُ،وأنُقولكُأحقُأنكُتنطقُُ.معناهُلإلنسانُالنطقُالُغيرُ،فأدخلتُ
«أن»ُليفرقُبينُالمعنيينُُ،قالُفهذاُأعجبُالوجهينُإليُ»(ُُ.)4
ةُالمعنىُواستغنيُبهُ
ُ
ُُُُُُُومنُثمةُحرفُ"الواو"ُالدالُعلىُالقسمُلهُأثرُكبيرُفيُتقوي
ُحضوره ُمعه ُيبطل ُغرض ُالجملةُ ،أما ُالغرض ُمن ُجملة ُالقسمُ
ُ
وحده ُدون ُالفعل ُلن
وجوابهُفهوُالتعظيمُوالرفعةُ.
()1ينظرُ،محمدُعبدُالخالقُعضيمةُ،دراساتُلسلوبُالقرآنُالكريمُ،دارُالحديث(ُ،دُط)ُ،القاهرة(ُ،دُس)ُ،ص.113
2
3

أبيُالربيسُالمازني.
دريدُبنُالصمة.

()4الطبريُ،تفسيرُالطبريُ،جُ،01ص.109
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ج -اإلثبات بإن المخففة:
(ُ)1سورة الصافاتُُ[.]13

قالُاهللُتعالى.﴾ُ    ُ﴿:
ُ

المقسم
القرينُ

حرف القسم
التاءُ

المقسم عليه

المقسم به
اهللُتعالىُ

   
ُ

ُ

ُُُُُُُتميز ُحرف ُ"التاء" ُبمعناه ُالمتجلي ُأال ُوهو ُالتعجبُ ،وذلك ُبدخوله ُعلى ُلفظُ
الجاللةُفقطُ،أيُأنهُاختصُبهُ،فقدُأفادُمعنىُالقسمُوالمقسمُبهُهوُالمولىُعزُوجلُ،
وقدُسبقتُاإلشارةُإليهُ،فهذهُهيُإذاُجملةُالقسمُبعناصرهاُ،أماُجملةُجوابُالقسمُفهيُ:
بإن ُالمخففةُمنُالثقيلةُوالالُمُهيُ
« ُ،»    ُأُثبتتُالجملةُالمقسومُعليهاُ ُْ
الفارقةُ،فلفظةُ"كدت"ُأيُأوشكتُعلىُفعلُكذاُُ،أمُاُلفظةُ"لتأردين"ُيقالُُ:أرديتُُفُالُناُُ،

أيُأهلُكتُهُ(ُ.)2

وقيلُفيُمعنىُهذهُاليةُالكريمةُ:أنُالقسمُفيهُالتعجبُمنُسالمتهُمنهُإذا ُكانُقرينهُ
قاربُأنُيرديه(ُ،)3وبالتاليُفالغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُهوُالتحقيقُ.
ُ
د -اإلثبات ب "بل":
(ُ)4

قالُاهللُتعالى.﴾ُ           ُ﴿:
(ُ)1الديوانُُ،جُُ،ُ9صُُ.631

()2القرشيُالبغداديُُ،زادُالمسيرُفيُعلمُالتفسيرُ،جُُ،ُ5ص.33
()3اللوسيُالبغداديُ،روحُالمعانيُ،جُ،06ص.46
(ُ)4الديوانُُ،جُُ،ُ9صُ.614
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سورةُصُ[ُ.]0ُ.1
المقسم

حرف القسم

اهللُتعالىُ

الواوُ

المقسم عليه

المقسم به

    

     ُ

ُ

ُ

ُ
افتتحتُهذهُاليةُالكريمةُبحرفُ"ُ"   وهيُفاتحةُالسورةُمثلُفواتحُالعديدُمنُ
السورُمثلُ"ألُم"ُوُ"ألُمرُ"ُ،المعنىُصادُالقرآنُبعملك؛ُأيُ:عارضهُبعملكُقابلهُبهُ
ُفاعملُبأوامرهُ،وانتهُعنُنواهيه(ُ،)1وقدُاختُلفُفيُمعنىُ"ُ،"  قالُعنهُقتادةُ:هوُ
اسمُمنُأسماءُالرحمانُ.وعنهُأنهُاسمُمنُأسماءُالقرآنُ.
وقالُمجاهدُ:هوُفاتحةُالسورةُ.
وردُالقسمُبحرفُ"الواو"ُفيُ ُ،»  «خُفضتُهذهُاللفظةُبواوُالقسمُ،والواوُ
بدلُمنُالباء(ُ.)2فلفظةُ"ُ" تدلُعلىُاإلعجازُ،وكالمُاهللُسبحانهُوتعالىُُ،أمُاُ
ُداللتهاُ السياقيةُأقسمُالمولىُعزُوجلُبالقرآنُتنبيهاُعلىُجاللةُقدرهُوعظمتهُ،فهوُشفاءُ
لماُفيُالصدورُومعجزةُالنبيُالكريمُصلىُاهللُعليهُوسلمُ.
أمُاُلفظةُ "   " ُ

فهوُوصفُللقرآنُالكريمُبأنهُالبيانُوالذكر،وهوُالصالةُُ،قراءةُ

القرآن ُُ ،التسبيح ُُ ،الدعاء ُُ ،الشكر ُُ ،الطاعة(ُ ،)3أما ُداللتها ُالسياقية ُُ ،قال ُعنهاُ

()1القرطبي(أبوُعبدُاهللُمحمدُبنُأبيُبكر) ُ،الجامعُلحكامُالقرآنُُ،تحقيقُعبدُاهللُبنُعبدُالمحسنُالمحسنُالتركيُ
،مؤسسةُالرسالةُُ،طُُ،ُ1بيروتُلبنان(،دُس)ُ،ج،ُ19صُ.101
()2المرجعُنفسهُ،ص.106

()3ابنُمنظورُ،لسانُالعربُ،ص.1139
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ارين»ُكماُهوُموضحُفيُ
الضحاكُ «:ذيُالشُُرفُأُيُمُنُآُمُنُ ُبهُكُانُ ُشُُرفُاُلُهُ ُفيُالدُ ُ
الية ُالكريمة ُ»         «:سورة ُالنبياءُ
[ُ ،]13أي ُشرفكم ُُ .ومن ُثمة ُفالقرآن ُالكريم ُشريفُ ،كما ُأنه ُموعظة ُ،والقرآن ُفيه ُذكرُ
()1

« ُ 
أسماء ُاهلل ُوتمجيده ُ ،فهذه ُهي ُجملة ُالقسم ُبعناصرهاُ ،أما ُجوابه ُفهو ُ :

ُ،»    فـُ"بل"ُهيُنفيُلمرُسبقُواثباتُلغيرهُأيُأنهاُتحملُالوجهينُ،
وذهبُبعضُالنحاةُإلىُأنُ ُ"بل"ُتصلحُأنُتربطُجملةُجوابُالقسم(ُ،)2فلفظةُ ُ"   "
تدل ُعلى ُالشجاعة ُُ ،القوة ُوالتكبر ُومعانيها ُعديدة ُأما ُداللتها ُفي ُالية ُالكريمة ُهيُ
التكبرُ ،وفيُمعنىُهذه ُاليةُالكريمة ُقالُالقتبي ُُ :وهي ُالتكبر ُعن ُقبول ُالحق ُوعداوةُ
لمحمدُصلىُاهللُعليهُوسلمُ(ُ،)3والغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُهوُالتقديسُوالتعظيمُ
للمولىُعزُوجلُ.
-0الجملة المنفيةُ:ونمثلُلهاُبماُيليُُ:
أ -النفي بـ "ما"
(ُ)4

قالُاهللُتعالى.﴾            ُ﴿:
سورةُالنعامُ[ُُ.]06
ُ
المقسم

حرف القسم

الكُفُارُ

الواوُ

المقسم به
    

المقسم عليه
   

()1
ينظرُ،القرطبيُ،الجامعُلحكامُالقرآنُ،جُ،19ص.109
ُ

()2محمدُمختارُالسالميُ،القسمُفيُاللغةُوفيُالقرآنُ،ص.39

()3ينظر،المرجعُالسابقُ،القرطبيُ،الجامعُلحكامُالقرآنُ،جُ،19ص.109
(ُ)4الديوانُُ،جُُ،ُ0صُ.19
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ُ

ُ

ُنُزلتُهذهُاليةُالكريمةُبسببُعدمُإجابةُالكفارُحينُاختُبرواُبهذاُالسؤالُ« ُ

ُ»   والفتنةُهيُاالختبارُ،فرأىُالكفارُالحقائقُُوارتفعتُالدواعيُُ
فقالواُ، «     ُ «:فجملةُالقسمُهيُ ،ُ «   » ُ :الواوُعطفتُ
الجملةُالتيُقبلهاُبماُبعدهاُُ:فأقسمُالكفارُباهللُتعالىُكذباُفهذهُهيُإذاُجملةُالقسمُُ،أماُ
جوابهُفهوُ»     « ُ :جاءُمقترناُبحرفُالنفي ُ"ما"ُ،ولفظةُ ُ»  «منُ
الشركُوهوُالباطلُ،عدمُاإليمانُباهللُتعالىُ،أمُاُداللتهاُالسياقيةُوهيُأنُالكفارُيكذبونُ
ويحلفونُعلىُعدمُالشركُمعُعلمهمُبأنهُالُينفعهمُمنُفرطُالحيرةُوالدهشة(ُ.)1
ُوالُ ُيُتُعُاظُمُ ُعُليه ُذُنب ُأنُ
ُلهل ُاإلخالُص ُذُنوبهمُ ،
قال ُابن ُعباس«ُ :يُغفرُ ُاهللُ ُتُعُالُى ُ
ُوالُ ُيُغفرُُ
نوبُُ ،
الواُ :إنُ ُاهللُ ُيُغفرُ ُالذُ ُ
ُرأىُ ُالمُشركُون ُذلكُ ُقُ ُ
ُوالُ ُيُغفرُ ُالشركُُ ،فُإذا ُ
غفرهُُ ،
يُ ُ
الشركُُ،فتعالواُنقولُ:إنُاُكناُأهلُذنوبُ،ولمُنكنُمشركينُ،فقالُاهللُتعالىُ:أماُإذُكتمتمُ
يديهمُوتُشهُدُُأرجُلُهُمُبمُاُكُانُواُ
ُ
فواههمُفُتُنطقُُأ
فواههمُُ،فُيُختمُُعُلىُُأ ُ
الشركُُ،فُاختمُواُعُلىُُأ ُ
يُكسبُونُُ،فعندُذلكُيعرفُالمشركونُأنُاهللُالُ ُيكتمُحديثا»(ُ،)2والمعنىُمنُاليةُالكريمةُ
هوُإنكارُالكفارُشركهمُ.
والغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُهوُتحذيرُالكفارُباتصافهمُبالشركُ.
ُ
ُ
ب -النفي بـ " إن ":

()1محمدُعليُطهُالدرةُ،تفسيرُالقرآنُالكريمُواعرابهُوبيانهُ،مجلدُ،6ص.039
()2القرطبيُ،الجامعُلحكامُالقرآنُ،جُ،9ص.693
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قالُاهللُتعالى         ُ ﴿:

ُُ)1(.﴾      سورة النساء [ُ.]22
ُ
المقسم فعل القسم

حرف

المقسم عليه

المقسم به

القسم
المُنُافق ُونُ يُحلفُونُُ

البُاء

اهللُُتعالىُ      

ُ
يعتبرُالشاهدُفيُهذهُاليةُالكريمةُمكونُ اُمنُفعلُالقسمُوحرفُالقسمُ ُ"   "
وقدُسبقتُاإلشارةُإليهُفالمقسمُهوُالمنافقينُأيُالكفارُوالمشركينُ،ومناسبةُهذهُاليةُفقدُ
أنُبشراُالمنافقُخاصمُيهودياُفدعاهُاليهوديُإلىُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُ
ُ
رويُ"ُ:
ودعاهُالمنافقُإلىُكعبُبنُالشرفُ،ثمُإنهماُاحتكماُإلىُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُ
فقضى ُاليهودي ُفلم ُيرض ُالمنافق ُوقالُ :تعال ُنتحاكم ُإلى ُعمر ُبن ُالخطابُ ،فقالُ
اليهوديُلعمرُقضىُلناُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُ ُوسلمُفلمُيرضُبقضائهُ،فقالُالمنافقُ:
أكذلك؟ُقالُ:نعمُ،فقالُعمرُمكانكماُحتىُأخرجُإليكماُفدخلُعمرُفاشتملُعلىُسيفهُ،
ثمُخرجُفضربُعنقُالمنافقُحتىُيردُثم ُقالُ :هكذا ُأقضي ُلمن ُلم ُيرض ُبقضاء ُاهللُ
إنُعمرُفرقُبينُالحقُوالباطلُ،فقالُلهُرسولُاهلل ُصلىُ
ُ
ورسولهُفنزلتُ،وقالُجبريلُ:
اروقُ»(ُ.)2
اهللُعليهُوسلم«ُ:أنتُُالفُ ُ
ُفالمقسمُبهُهوُاهللُجلُوعالُ،فهذهُهيُجملةُالقسمُ،أماُجوابهُفهو  «ُ:

ُ ،»  جاءت ُالجملة ُالمقسوم ُعليها ُمقترنة ُبحرف ُالنفي ُ"ما"ُ ،ولفظة ُ"
()1الديوان،جُُ،ُ0صُ.34

()2الزمخشريُ،الكشافُ،جُ،0ص.43
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ُ، " هيُمنُصفاتُالمؤمنينُتدلُعلىُالخيرُ،عدمُاإلساءةُ،ولفظةُ"ُُ" 
هي ُدليل ُالخير ُوبمعنى ُالمصالحةُ ،وعدم ُالمخاصمةُ ،أما ُداللتهما ُالسياقية ُوهي ُأنُ
المنافقينُأنكرواُحقيقتهمُالسيئةُُوادعواُأنُغرضهمُعندُاإلحتكامُإلىُعمرُرضيُاهللُعنهُ
هوُاإلحسانُوالتوفيق(ُ،)1
ُُوقدُاستعملُالفعلُ"يحلفأون"ُلنهُيليقُبالمنافقينُوهوُيدلُعلىُالكذبُوالحنثُ،
فتميزُ دونُغيرهُمنُالفعالُوالسماءُوالحروفُفيُإبرازُمعنىُاليةُالكريمةُوصفاتهُالُ
تنطبقُعلىُصفاتُالمؤمنينُالخلصُ،والغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُتحذيرُالمنافقينُ.
ج -النفي بـ "ل" :
قالُاهللُتعالى            ُ ﴿:

.﴾ُ      
المقسم فعل القسم

حرف

(ُ)2سورة النحل [.]83

المقسم عليه

المقسم به

القسم
الكفارُ

أقسمواُ

الباء

    

     

ُ

ُ

ُُُُُُُُ
ُُُُُُُُالشاهدُفي ُهذهُاليةُالكريمةُهوُالفعلُ"أقسم"ُوحرفُ"الباء"ُ،فأقسمُمنُالقسمُ،
وهوُاليمينُباهللُتعالىُ،وقدُأقسمُإقساماُُ،هذاُهوُالمصدرُالحقيقيُ،وأماُالقسمُفإنهُاسمُ
أقيمُمُقُامُُالمُصدُرُُ،ومُوضعُهُُالذيُحلفُفيه(ُ،)3أماُداللتهُفيُالسياقُ،أنُهؤالءُالكفارُ
أقسموا ُباهلل ُجهد ُيمينهم ُأي ُحلفهمُ ،والحلف ُيحتمل ُالكذب ُوالبطالن ُو"الواو" ُالتي ُقبلُ
()1ينظرُ،المصدرُالسابق،الزمخشريُ،الكشاف،جُ،0صُ.49
()2الديوانُُ،جُُ،ُ6صُ.144

()3الزبيديُ،تاجُالعروسُ،جُ،66ص.05
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الفعلُ"أقسم" أفادتُالعطفُعلىُاليةُالتيُقبلهاُ،أماُحرفُالباءُفقدُسبقتُاإلشارةُإليهُ،
أماُداللته ُفي ُالسياقُ ،أنه ُأفادُالقسمُ ،فقدُلصق ُبلفظ ُالجاللة ُ"اهلل" ُأما ُقوله ُتعالىُ« ُ :
ُ»  فهيُتعنيُبلوغُأقصىُدرجةُفيُاليمينُ ،وبالتاليُالُيجوزُالحلفُبغيرُ
اهللُسبحانهُوتعالىُ،فهذهُهيُإذاُجملةُالقسمُبعناصرهاُ،أماُجملةُجوابُالقسمُفهي« ُ :
ُ »      جاءتُُالجملةُالمقس ُومُعليها ُمنفية ُبالحرفُ"ل" ُوهو ُيفيدُ
إنكار ُالمشركين ُللبعث ُواقسامهم ُعليهُ ،فقد ُجاء ُفي ُأحد ُتفسير ُالطبري ُما ُيبرر ُهذاُ
القول«ُ:حدثنيُالمثنىُ.قالُ:ثناُإسحاقُ.قالُ:ثناُعبدُاهللُعنُأبيهُعنُالربيعُفيُقولهُ
.»  قالُ:حُلُفُ ُُرجُلُمنُ
 
   
  
    
 
 
  
   
 
  
    
 
تعالىُ   «:
الروحُُمنُ
يهُوسُلُمُُعندُُُرجلُمنُُالمُكذبينُُفُقُالُُ:والذُيُيُرسلُُ ُ
أصحُابُالنُبيُصلىُُاهللُُعُلُ ُ
بعدُالمُوتُفُقُالُ:وانُكُلُتزعمُُأنُكُ ُمُبعُوثُمنُبعدُالمُوتُ،ومنُثمةُأقسمُباهللُجهدُيمينهُ
الُيبعثُاهللُمنُيموت»(ُُ.)1
وبالتالي ُفالبعث ُويوم ُالحساب ُال ُمحالة ُمنهُ ،ووعدُ ُاهلل ُحق ُوحقيقةُ ،وقد ُاستُعملُ
االسمُ"أيمانهم"ُدونُغيرهُمنُال سماءُوالفعالُوالحروفُفهوُيدلُعلىُالحلفُأيُعلىُ
البطالنُوالكذبُ،وهذهُالصفاتُتنطبقُعلىُالكفارُوالمشركينُ.
والغرضُمنُجملةُالقسمُوجوابهُهوُالتحذيرُمنُالوعيدُوالحسابُ.
ُ
خالصة الفصل:

()1الطبريُ،تفسيرُالطبريُ،جُ،19ص.003
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نستنتجُأنُأسلوبُالقسمُضربُمنُالتوكيدُوأنُالقسمُيكونُهللُسبحانهُوتعالىُلنهُ
أعلىُوأجلُ ُ،فالعبادُيقسمونُبماُهوُأعلىُمنهمُ،والُيجوزُالقسمُبغيرُالمولىُعزُوجلُ
لنهُيدخلُفيُالشركُ.
 ُ قسم ُالسحرة ُهو ُصورة ُمن ُصور ُالقسم ُفي ُالجاهليةُ ،وهو ُقسم ُغير ُمحبب ُفيُُُُاإلسالمُ،ولذلكُالُيجوزُالقسمُبغيرُاهللُسبحانهُوتعالىُُ.
ُُومنُحروفُالقسمُ:الواوُ،الباءُ،التاءُ.ُالمقسمُعليهُيكونُجملةُمثبتةُويكونُجملةُمنفيةُ.ُ
ُ
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الفصل الثاني :أنواع القسم ودالالته في المدونة
المبحث األول :القسم الظاهر:

القسم الظاهر هو القسم الصريح والجلي والواضح بإحدى حروف القسم وأفعاله
وألفاظه أي أن القسم الظاهر يستدل عليه بحرف القسم أو يستدل عليه بالحرف والفعل
معا ،أو يستدل عليه بلفظ من ألفاظ القسم اسما كان أو مصد ار(.)1
والقسم الظاهر أيضا هو الذي ع َلم بمجرد لفظه كون الناطق به مقسما ،كأقسم باهلل،
وأنا َحالف باهلل(.)2
والقسم الظاهر نوعان:
األول  :ما كان جواب القسم فيه جملة خبرية  ،وهو الكثير الشائع من أساليب القسم.
اعد َّن َّ
عيف.
الض َ
كقولهم :باهلل َل َس َ
والثاني  :ما كان جواب القسم فيه جملة انشائية  ،وهو القليل الشائع في أساليب القسم
ويسمى بالقسم االستعطافي وتختص به الباء من بين حروف القسم.
َّ
كقولهم :باهلل َه ْل تَْرَحم َّ
يف؟(.)3
الضع َ
ونمثل لذلك بمجموعة من المثلة المستخرجة من المدونة محل الدراسة ويمثلها:

( )1ينظر سمية محمد عناية حاج نايف  ،صيغة نفي القسم في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية نحويه ،مذكرة لنيل
درجة دكتوراه  ،جامعة بغداد 4002،م  ،ص.44

( )2الفاكهي النحوي المكي(عبد اهلل بن أحمد)  ،شرح كتاب الحدود في النحو ،تحقيق المتولي رمضان أحمد الدميري ،
مكتبة وهبة  ،ط ، 4القاهرة  ،مصر 3991،م  ،ص.492

()3المرجع نفسه ،سمية محمد عناية حاج نايف ،صيغة نفي القسم في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية نحوية،
ص.44
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 - 1حرف الالم:
المك ،فإذا حلفت على فعل غير منفي لم يقع لزمته الالام
اعلم أن القسم توكيد لك َ
الالم النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمة.
ولزمت ا
وذلك قولك :واهلل َلَ ْف َعَل َّن (.)1
ب َزْيد َكذبا َما أَ ْح َسب اهلل َي ْغفره َله.
وقال بعض العرب :واهلل َل َكذ َ
ويجوز "قد" دون "الالام" نحو قوله تعالى  »    » :سورة الشمس[]9
جوابا قوله تعالى »   « :سورة الشمس[.]3
الالم" على ماضي اللفظ مستقبل المعنى(.)2
وقد تدخل " ا
كقوله تعالى»         « :
الروم [،]13أي لََيظَ َّ
وهو سوف(.)3
لن أو بمستقبل مقرون بحرف التنفيس  ،ا
فالالام نحو قوله تعالى »    « :سورة الضحى[.]1

()1

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

القاهرة 3994،م ،ج ، 1ص .302

()2أبو حيان الندلسي  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تحقيق رجب عثمان محمد  ،مكتبة الخانجي ،ط ، 3القاهرة

مصر3992 ،م  ،ص .3111

( )3المصدر نفسه ،ص .3112
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-2صدور القسم بحرف الالم:
أ -القسم بالوعيد:
قال اهلل تعالى            ﴿:
            
 ﴾)1( »    سورة النعام [.]34
ا
صرح به ،
الشاهد في هذه اآلية الكريمة هو حرف "الالم" الدال على القسم وقد ا
أن القسم ظاهر وصريح بحرف الالم الذي لصق بالفعل " 
أي ا

" وهو من

جمع وهو فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة.
الفعل َج َم َع َي َ
الالم" واقعة في جواب قسم محذوف  ،والتقدير واهلل.
وحرف " ا
أما ما بعد هذه اللفظة هو قوله تعالى       «:
َّ
ام َ ،يقوم
 ،»     فلفظة "  ، " من الفعل َق َ
امة.
قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة  ،وأصل القيامة َ
القو َ

()1

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

الكتب ،ط  ، 3بيروت  3202 ،ه 3922 ،م  ،ج  ، 4ص .414
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بينما داللتها السياقية هو َّ
أن يوم القيامة هو يوم الحساب والوعيد ،وهو يوم يقوم فيه الناس
من قبورهم للحساب والجزاء.
وقوله تعالى ، »     « :أي ال شك في وجود يوم القيامة.
وقوله أيضا  ، «       «:أي تعريض نفس
اإلنسان للعذاب البدي  ،وذلك بتضييع رأس مالهم الحقيقي  ،وهو الفطرة الصلية
والعقل السليم  ،والتفكير القويم  ،ومن ثمة فأي خسران أعظم من خسارة الجنة والحرمان
من نعيمها الذي ال ينقطع(.)1
وقد استعمل حرف "الالام" دون غيره من الحروف والفعال والسماء  ،فله دور كبير
في إبراز معنى اآلية الكريمة.
والغرض من هذه اآلية هو تحذير الكفار من يوم القيامة وأنه حق وحقيقة.
ب-القسم بعمر الرسول صلى اهلل عليه وسلام:
قال اهلل تعالى  ﴾)2(      ﴿:سورة الحجر[.]14
هذه اآلية الكريمة تتضمن قسما بحياة المخاطب وهو النبي الكريم صلى اهلل عليه
نبينا عليه السالم.
وسلام  ،وهو تعظيم له ،واهلل سبحانه وتعالى لم يقسم بأحد غير ا
()1

ينظر ،محمد علي طه الدرة  ،تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه  ،دار ابن كثير ،ط ، 3دمشق 4009،م  ،مجلد1

 ،ص. 411

( )2الديوان  ،ج  ، 1ص .321
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ا
صرح به  ،وأيضا لفظ
والشاهد في هذه اآلية هو حرف" الالم" الدال على القسم وقد ا
القسم "ع ْم ُرك".
البقاء.
العمر ثالثة لغات َع ْمر ،ع ْمر ،عمر وهو عند العرب َ
ذكره ابن النباري قال :وفي َ
الع ْمر والع ْمر في معنى
وحكى الزجاج أن الخليل وسيبويه وجميع أهل اللغة قالوا َ :
تح ال غير واَّنما آثروا الفتح في القسم َّ
لن الفتح أخف
واحد .فإذا استعمل في القسم ف َ
مرك " ،فلما كثر استعمالهم إياه لزموا الخف
عليهم  ،وهم يؤكدون القسم "لع ْمري" و " لع ُ
عليهم  ،قال  :وقال النحويون  :ارتفع َل َعمر َك باالبتداء والخبر محذوف.
والمعنى َل َع ْمر َك قسمي  ،و َل َع ْمر َك ما أقسم به  ،وحذف الخبر لن الكالم دليال عليه ،
()1
مرك" فيها ثالثة أقوال:
ع
ل
"
لفظة
ف
،
والمعنى أقسم
ُ

وحَياتك يا محمد  ،رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس.
أحدها  :بمعنى َ
والثاني َ :ل َعيش َك .رواه ابن طلحة عن ابن عباس  ،و به قال الخفش وهو يرجع إلى
المعنى الول.
وحقك على أمتك.
والثالث  :معناه َ
وح َّ
ق اللَّه(.)2
تقول العرب ل َع ْمر اهلل ال أَقوم.يعنون َ

( )1الديوان  ،ج  ، 1ص .321

()2القرشي البغدادي (أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي)زاد المسير في علم التفسير
،المكتب اإلسالمي  ،ط  ، 1بيروت  ،لبنان  3922 ،م ،ج  ، 2ص .202
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فهذه هي جملة القسم المكونة من حرف القسم ولفظ القسم والمقسم به وهو النبي الكريم
صلى اهلل عليه وسلام  ،أما جملة جواب القسم فهي«     » :
إن" المشددة أي الثقيلة و"الالام".
جاءت الجملة المقسوم عليها مؤكدة بـ " ا
فلفظة " السكرةُ " تدل على الضياع والوحدة ،الالمباالة ،البعد عن اهلل ،بينما داللتها
السياقية تدل على الضاللة والغفلة.
وعامه  ،أي متحير.
ولفظة "  "  بمعنى َيتحيرون ،يقال رجل َع َمه َ
ومعنى إزالة صفة السُّكر هو إزالة تمييزهم بين الخطأ والصواب  ،ال اإلزالة التي في
()1

الصحو عن تلك السكرة مشكل دون السُّكر الحقيقي.
وقت السكر بل فوقها  ،فإن ا
والغرض من اآلية الكريمة هو بيان معجزة النبي الكريم صلى اهلل عليه وسلام.

( )1ينظر ،عبد اهلل محمود محمد عمر ،حاشية القونوي على تفسير اإلمام البيضاوي ،دار الكتب العلمية  ،ط، 3
بيروت ،لبنان  3244 ،ه  4003،م ،ج ، 33ص. 329
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 - 3القسم بالقرآن:
قال اهلل تعالى   ﴿:

  

   

 ﴾)1(  سورة الزخرف [.]1 . 3
ابتدأت السورة الكريمة بالحروف المعجمه ( ،) وهي من المشتبهات التي ال
يعلم علمها إال اهلل سبحانه وتعالى  ،والحكمة من ابتداء السور بها في أكثر أحوالها يكون
ذكر الكتاب والتنويه بأمره مما جعل بعض العلماء يقول اإنها أسماء للكتاب نفسه(.)2
صرح به ،أي
الشاهد في هذه اآلية الكريمة هو حرف "الواو" الدال على القسم وقد ا
أنه جاء صريحا بحرف القسم "الواو" ،وجملة القسم هي« :

»  

،أقسم اهلل

ب
ا
عز وجل بالكتَاب المبين  ،ولفظ " " معروف والجمع كتب و ك ْتب  ،و َكتَ َ
ب مجموعا ،والكتاب
الشيء َي ْكتبه َك ْتبا وكتَابا وكتَ َابة ،و َكتََّبه أي خ ا
طه ،وهو اسم لما كت َ
الخياطَة(.)3
اعة ،مثل:
مصدر ،والكتابة لمن تكون له َ
الصياغة و َ
َ
صن َ

( )1الديوان  ،ج  ، 2ص .201

( )2ابن منظور (جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبو القاسم بن حبقة) ،لسان العرب،تحقيق
عبد اهلل علي الكبير ومحمد أحمد حسب اهلل وهاشم الشاذلي  ،دار المعارف (،د.ط) ،القاهرة  ،مصر(د.س) ،ص

.1233

()3ينظر،المصدر نفسه ،ص.1233
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تدل على الوضوح واإلظهار والحجة وغيرها من
َّ
أما لفظة " ،"فهي ا
المعاني ،أما داللة " "  في السياق  ،فالمراد بالكتاب قوالن:
3ـ المراد به القرآن ولهذا أقسم اهلل سبحانه وتعالى بالقرآن أنه جعله عربيا.
4ـ المراد بالكتاب هو الكتابة والخط  ،أي أنه أقسم بالكتابة لكثرة ما فيها من المنافع(.)1
أما لفظة  "  "داللتها السياقية أن القرآن الكريم مبين لطريق الهدى عن طريق
َّ
الضاللة( ،)2أي أن اهلل سبحانه وتعالى أقسم بالكتَاب المبين دليل على قداسته واظهار
عز وجل فيما خلق ،وأيضا لن القرآن حجة وبرهان
الحق من الباطل  ،وعظمة المولى ا
إلتباع العباد لسنة الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلام  ،فهذه هي عناصر جملة القسم .
أما جواب القسم فهو ،«      «:وهي
إن"  ،فتكسر
الجملة التي قسم عليها اهلل سبحانه وتعالى  ،وجاء المقسم عليه مؤكدا بـ " ا
همزة َّ
إن في جواب القسم ،وتكون صلة له.

( )1الرازي(محمد فخر الدين)،تفسير الفخر الرازي  ،دار الفكر ،ط ،3بيروت ،لبنان3923 ،م ،ج ،41ص .391
()2ينظر ،المرجع نفسه  ،ص.392
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ولفظة " " أي بلسان عربي  ،وهو متجلي في قول اهلل سبحانه وتعالى «:
           
 »     سورة النحل[.]301
ونستنتج من هذا الكالم شرف ومكانة اللغة العربية  ،لن القرآن الكريم جاء بلغة
فصيحة.
وجاء حرف "الواو" هنا دون غيره من الحروف والسماء والفعال  ،لنه مناسب
ومالئم للموقف الذي جاء فيه  ،لنه وحده دون الفعل له أثر كبير في معنى اآلية،
عز وجل.
والغرض من اآلية الكريمة هو تقديس كتاب المولى ا
 - 4القسم بالمخلوقات:
قال اهلل تعالى ﴾)1(          ﴿:
سورة النجم [.]4 . 3
لقد افتتحت اآلية الكريمة بحرف "الواو" الدال على القسم وقد جاء صريحا  ،أي
أنه قسم صريح ،وحرف "الواو" حرف مجهور يكون في الكالم على ثالثة أضرب :
أصال  ،وبدال  ،وزائدا( ،)2أما الغرض من مجيئه في بداية السورة هو لفت االنتباه للسامع

()1

الديوان  ،ج  ، 1ص .39

()2ابن جني (أبو الفتح عثمان)  ،سر صناعة اإلعراب  ،تحقيق حسن هنداوي  ،ص.111
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والقارئ معا ،وعناصر القسم في هذه اآلية هي جملة القسم "، "   مؤلفة
من المقسم وهو اهلل سبحانه وتعالى  ،فقسمه ليس كقسم العباد ،وذلك لعظمته  ،وحرف
النجم من
القسم هو"الواو" ،والمقسم به هو"  ، " فالمولى ا
عز وجل أقسم بمخلوقاته و ا
بين هذه المخلوقات  ،فقدرة اهلل تعالى فوق قدرة كل البشر .قال أحد المفسرين عن قوله
تعالى «   « :خمسة أقوال:
 - 3أنه الثريا ،رواه العوفي عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن مجاهد قال ابن قتيبة:
والعرب تسمي الثريا وهي ستة أنجم  ،وقال غيره هي سبعة  ،فستة ظاهرة وواحد خفي
يمتحن به الناس أبصارهم.
 - 4النجم هو الرجوم من النجوم  ،أي ما يرمى به الشياطين رواه عكرمة عن ابن
عباس.
أن القرآن نزل منجما متفرقا قاله عطاء عن ابن عباس
 -1النجم بمعنى القرآن أي ا
والعمش عن مجاهد.
وقال مجاهد :كان ينزل نجوما ثالث آيات وأربع آيات.
 -2النجم هو نجوم السماء كلها ،وهو مروي عن مجاهد.
-1النجم هو الزهرة ،قال السدي(.)1

()1القرشي البغدادي ،زاد المسير في علم التفسير ،ج ،2ص.34
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ونفهم من هذه القوال أن النجم له عدة معاني بحسب أقوال العلماء والمفسرين،
ومعظم هذه القوال متطابقة معها لفظة "  "  فالقول الول مثال :النجم بمعنى الثريا
ومعنى َه َوى هو غاب ،أما القول الثاني في الرجوم يكون في هويها في رمي الشياطين،
أما القول الثالث في القرآن فهَ َوى بمعنى نزل...
وخالصة القول لفظة "ال انجم" تحمل عدة معاني مما تتضح لنا عظمة اهلل سبحانه
وتعالى في مخلوقاته ،فهذه هي جملة القسم بعناصرها.
أما العنصر الثاني من عناصر القسم هو جملة جواب القسم وهي  «:

 ، «   جاء المقسم عليه مقترنا بحرف النفي "ما" ،وداللة جملة
الرسول الكريم صلى اهلل عليه
" بمعنى أن َّ

جواب القسم هي أن لفظة "  

وسالم لم يضل عن الطريق المستقيم أبدا ،والضالل نقيض الهدى ونتيجته هو العدول عن
الطريق السوي.
وهذا الخطاب موجه لقريش فقد ورد في تفسير حاشية القونوي على تفسير اإلمام
البيضاوي لـ "عبد اهلل محمود محمد عمر" أن لفظة "  " جاءت لكمال التوبيخ
السالم نشأ بين أظهركم ولم تروا منه إال الدوام على
على ما ينسبون إليه بأنه عليه ا
الطريق السوي ،والخالق الرفيعة حتى اشتهر بالصدق والمانة للنبوة ،فما ينسبون إليه
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ليس إالا للتعنت والعناد واإلصرار على اإلفساد والفساد ،وبالتالي فمصيرهم العذاب( ،)1أي
أن المراد من هذا الحديث هو نفي ما ينسب كفار قريش إلى الرسول الكريم صلى اهلل
عليه وسالم ،ومن ثم لفظة "  " اختيرت لتالئم هذا الموقف بمعناها الطاغي في
اآلية الكريمة.
إذ ا حرف الواو الدال على القسم له أثر كبير في إبراز معنى اآلية وذلك بغياب
فعل القسم ،لنه في استعماله معه إبطاله للغرض في إبداله من الباء.
والغرض من جملة القسم وجوابه هو التعظيم هلل عز وجل.
" -5إذا" بعد القسم الصريح:
لقد وردت "إذا" بعد القسم الصريح في العديد من اآليات القرآنية مما يلفت النظر
في هذه الظاهرة ،وهي أن القسم في هذه اآليات كلها بمراحل الليل والنهار الزمنية:
قال اهلل تعالى:
»»   

2

النجم [.]3

»»   

3

المدثر [.]12

()1ينظر ،عبد اهلل محمود محمد عمر ،حاشية القونوي على تفسير اإلمام البيضاوي،ج ،2ص.432
 2الديوان  ،ج  ، 1ص . 39

 3الديوان  ،ج  ، 1ص . 422
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. ]31[التكوير

»    «

.]32[ التكوير

1

. ]32[ االنشقاق

»   »

2

»   »

. ]2[ الفجر

3

. ]4[ الشمس

»   »

.]1[ الشمس

4

. ]3[ الليل

»  »

»   »

. ]4[ الليل
. ]4 .3[ الضحى

»   »

5

6

»   »

»      »

. 493  ص، 1  ج،  الديوان1
. 101  ص، 1  ج،  الديوان2
. 143  ص، 1  ج،  الديوان3
. 113  ص، 1  ج،  الديوان4
. 111  ص، 1  ج،  الديوان5
. 119  ص، 1  ج،  الديوان6
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فـ "إذا" هنا هي ظرف للحال ،ليس فيها معنى الشرطية ،كما أنها ال تدل على
االستقبال ،فاهلل سبحانه تعالى يقسم بهذه الظواهر الطبيعية ،وهي من آيات خلقه ليلفت
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.
_من حروف القسم :الالم.
_من القسم الصريح :القسم بالقرآن ،القسم بالمخلوقات.
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المبحث الثاني :القسم المضمر.
القسم المضمر هو أسماء دخلها معنى القسم لمعان تشمل عليها ،كما أنك تقول:
ق اهلل
" َعل َم الَله َلَ ْف َعَل َّن" ،فـ " َعل َم" فعل ماضي  ،و اهلل عز وجل فاعله ،فإعرابه كإعراب رز َ
اإال أنك إذا قلتَ - :عل َم الَله -فقد استشهدت ،فلذلك صار فيه معنى القسم.
فلما َع َلم السامع َأنك غير مخبر عن اهلل بأنه فعل -جاز أن يقع على ما ذكرناه ،ولم
َّ
يفهم عن ناقله اإال على ذلك ،فإن أخبر عن خبر صادق كان مجاز سائر الخبار فقال
اهلل تعالى         « :
»          سورة
الفتح[.]32وغفر اهلل سبحانه وتعالى لصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلام فهذا مجاز.
وكذلكَ :شه َد اللَه َلَ ْف َعلَ َّن ،لنه بمنزلةَ :عل َم اللَه ،فمن تلك السماء قولك:
لي َيمين اهلل َلَ ْف َعلَ َّن(.)1
وع َّ
وع َّ
لي َع ْهد اهلل َلَ ْف َعَل َّنَ ،
لَ َع ْمر َك َلَ ْف َعَل َّنَ ،
فهذا مثل قولك:
لنه َّإنما وقع قسما لقولهَ :ل َع ْمر اَلله َما أ ْقسم
َعَلى َزْيد د ْرَهمان ،وَل َزيد َأ ْفضل م ْن َع ْمرو ،ا
به.

()1

ينظر ،المبرد( أبو العباس محمد بن يزيد)،المقتضب ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ،القاهرة3992 ،م،ج،4

ص.142
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لي َع ْه َد اهلل ،فقد أعطيته عهدك بما ضمنته له( ،)1كما َّ
أن اسم القسم
واذا قلتَ :ع َّ
المضمر نحوَ :ع ْه َد اهلل ،هو اسم غير مختص بالقسم ،ويجوز إثبات خبره وحذفه(.)2
كما يوجد أيضا من الفعال أشياء فيها معنى اليمين والقسم ،يجري الفعل بعدها مجراه
َقس ْمت باهلل َعليك َلتَ ْف َعَل َّن(.)3
بعد قولك :واهلل ،وذلك قولك :أ ْقسم َلَ ْف َعَل َّن ،وأشهد َلَ ْف َعَل َّن ،أ َ
دل عليه الكالم قبله،
والقسم المضمر هو ما تقدمه لفظ معناه القسم ،وهو أيضا إذا ا
أو وقع القسم معترضا بين جزئين متالزمين ،نحو قولك:
صادق َواهلل(.)4
أ َ
َنت َ
تبين وتوضح القسم المضمر:
ومما يلي إدراج أمثلة من المدونة محل الدراسة ا
_األلفاظ التي ورد بها القسم المضمر:
_1لفظ "الميثاق" :
قال اهلل تعالى          ﴿:
        

()1المبرد  ،المقتضب ،ج  ،4ص.141

()2ينظر ،عبد الهادي الفضلي ،مختصر النحو ،دار الشروق ،ط ،1جدة ،السعودية3920 ،م ،ص.431
( )3ينظر ،سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص.302

()4ينظر ،فخر الدين قباوة ،إعراب الجمل وأشباه الجمل ،دار القلم العربي ،ط ،1حلب ،سوريا3929 ،م ،ص.94
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»         
( ﴾.)1سورة البقرة [.]21
الشاهد في هذه اآلية الكريمة هو لفظ  ،"  "جاء في معنى القسم ،أي أنه
يدل على القسم ،وهو قسم مضمر أي غير ظاهر.
فلفظ  "

العهد ،وأخذ العهد بمعنى االستحالف.
" ،أي ال َموثق ،كمجلس أي َ

والميثاق جمع مواثيق على الصل( ،)2أما داللته السياقية فقد جاء في معنى القسم.
وقوله تعالى ، »      « :بمعنى قوتهم ،أي أن كل أمر
ال باليمان الغليظة والعهود الموثقة.
تعص ْوا ،فال يقبلونه إ ا
أمروا به ْ
اس َ
وقوله تعالى »      » :هي جملة جواب القسم ،وهو أمر بعبادة اهلل
سبحانه وتعالى وحده ،ونهي عن الكفر والشرك به ،وكل هذه الصفات هي أصل الدين،
فال تقبل العمال كالها إن لم يكن هذا أساسها،أي أن أساس الدين القويم وأصله هو

( )1الديوان  ،ج  ، 3ص .334

( )2الزبيدي(محمد مرتضى الحسيني) ،تاج العروس ،تحقيق ابراهيم الترزي ،ط ،3الكويت 4000،م،ج ،43ص.210
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اإليمان باهلل سبحانه وتعالى وطاعة أوامره واتباعها والنهي عن نواهيه ،لنه حق اهلل
سبحانه وتعالى على عباده(.)1
وقد استعمل لفظ "الميثاق" دون غيره من اللفاظ ،مما بين ووضح اآلية الكريمة،
إذا له دور كبير في إبراز معناها ،والغرض من اآلية الكريمة هو التعظيم هلل تعالى.
 _2لفظ " العهد ":
قال اهلل تعالى           ﴿ :

 2﴾        سورة الحزاب [.]41
نزلت هذه اآلية الكريمة إثر قصة وهي:
روى البخاري عن زيد بن ثابت قال ( :لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الحزاب
كنت أسمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إالا مع خزيمة بن
ثابت النصاري رضي اهلل عنه  ،الذي جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شهادته
بشهادة رجلين (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا اهلل عليه ) 3تفرد به البخاري دون
مسلم وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي  :حسن صحيح.

( )1ينظر ،عبد الرحمان بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمان ،تحقيق عبد الرحمان بن معال اللويحق ،مؤسسة
الرسالة ،ط ،3بيروت ،لبنان3211،ه4004 ،م ،ص.11
2
3

الديوان  ،ج  ، 2ص .444

محمد نسيب الرفاعي ،تيسير العلي القدير ،مكتبة المعارف (،د.ط) ،الرياض  ،السعودية  3230 ،ه 3929 ،م ،ج

 ، 1ص . 222
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الشاهد في هذه اآلية الكريمة هو لفظة " عاهدوا " ولكنه لم يرد بمعنى القسم بل
جاء هنا للتأكيد فقط.
والعهد هو الذي يكتب للوالة وهو مشتق منه  ،والجمع عهود ،وقد عهد إليه عهدا.
والعهد  :الموثق واليمين يحلف بها الرجل  ،والجمع كالجمع.1
والغرض من هذه اآلية الكريمة هو بيان عظمة اهلل سبحانه وتعالى في خلقه.
 -3لفظ "الوعد":
قال اهلل تعالى      ﴿:
         

           
 ﴾)2(           سورة
النور [.]11
تتضمن هذه اآلية الكريمة خطابا موجها لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلام
وم ْوعدا
ولصحابه والشاهد فيها هو لفظة "  " أي َو َع َده المر وبه ع َدة ووعدا َ
وم ْفعوَلة
وم ْوع َ
ودة ،وهو من المصادر التي جاءت على مفعول َ
وم ْوع َدة و َم ْوعودا َ
َ
1

ابن منظور  ،لسان العرب  ،ص . 1310

( )2الديوان  ،ج  ، 2ص .13
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وبة( ،)1أما داللتها السياقية فقد جاءت في معنى
الم ْكذ َ
الم ْ
صدوقَة و َ
الم ْرجوع و َ
كالم ْحلوف و َ
َ
القسم.
وقوله تعالى        »:
. » 
فـ " " للتخصيص.
و  "  "واقعة في جواب قسم محذوف.
قس َم  ،)    (والقسم وجوابه كالم معطوف على قوله
والتقديرَ :أ َ
تعالى »     »:بواو محذوفة والمعنى من هذا كله أي
َّ
تصرف الملوك في مماليكهم ،وعطف (
ليجعلنهم متصرفين في الرض
ا

) 

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

( )1ابن منظور ،لسان العرب ،ص.2213
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وقوله تعالى »      » :ويقصد بها النبياء أمثال
داود وسليمان وغيرهما ،وكما استخلف بني إسرائيل وأهلك الجبابرة بمصر والشام وأورثهم
أرضهم وديارهم.
وقوله تعالى . »      « :قال في ذلك ابن
عباس رضي اهلل عنهما بمعنى يوسع لهم في البالد حتى يملكوها ويظهر دينهم على
سائر الديان(.)1
وقوله ، »       « :أي َّ
أن اهلل سبحانه وتعالى أنجز
وعده وأظهر دينه ،ونصر أولياءه وأبدلهم بعد خوفهم أمنا.
وقوله ، »       « :وهي بمعنى ال يعبدون أحدا غيري،
وأيضا ال يخافون غيري أي أن لها العديد من المعاني.
وقوله تعالى ، «    « :بمعنى من َج َح َد نعم اهلل تعالى.
وقوله تعالى»   « :

ون هم العاصون الخارجون عن
 ،اْل َفاسق َ

طاعة اهلل سبحانه وتعالى.
والغرض من هذه اآلية الكريمة هو التحقيق والتعظيم هلل تعالى.
()1ينظر ،محمد علي طه الدرة ،تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه،ج  ،3ص.242
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وفي الخير نستنتج أن القسم المضمر هو القسم الخفي وغير الواضح أي
المحذوف ،ويدل عليه اسم أو فعل في معنى القسم ،أي أن القسم المضمر يدل عليه كالم
قبله.
اللفاظ التي ورد بها القسم المضمر هي:
الوعد.
الميثَاقَ ،
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المبحث الثالث :صيغة نفي القسم:
ورد في معجم " لسان العرب" البن منظور مادة(َنفَى) ،يقال َنفَى َّ
الش ْيء َيْنفي َن ْفيا.
ون َفى َّ
الش ْيء َن ْفيا أي جحده(.)1
َ
وقد تميز وانفرد القرآن الكريم باستعمال صيغة لم ترد في ما وصل من آثار العرب في
ال أ ْقسم).
الجاهلية ال في شعرهم وال نثرهم وهي صيغة نفي فعل القسم ( َ
"ال" هي أحد حروف الهجاء ،وهي تأتي نافية للجنس ،أو ناهية عن أمر ،أو
بمعنى غير ،أو زائدة ،وتارة تعمل عمل َّ
إن ،أو عمل ليس ،أو غير ذلك من المعاني.
ال أ ْقسم) من أجل
ومن أساليب اللغة العربية إدخال ال نافية للجنس على فعل القسمَ ( :
المبالغة في توكيد القسم ،بمعنى أنه ال يقسم بالشيء إال تعظيما له ،وقيل :هي للنفي
بمعنى ال أقسم به إ ْذ المر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أصال فضال عن هذا القسم
العظيم.
وقد اختلف المفسرون في عرض أقوالهم لتفسير آيات نفي القسم في القرآن
كر مايلي:
الكريم ،ومن مجمل ما ذ َ
أقس َم) ،و(الَ) زائدة للتوكيد أو صلة في الكالم ،وجودها كعدمه:
أ(-الَ أ ْقسم) بمعنى ( َ
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بافتراضهم أن (الَ) وردت في القرآن الكريم زائدة(.)2

()1ابن منظور ،لسان العرب ،ص.2133

( )2ينظر ،سمية محمد عناية حاج نايف ،صيغة نفي القسم في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية نحوية ،ص.91
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أو اأنها صلة على عادة العرب ،فإنها رابما لفظت بلفظة " ال" من غير قصد معناها
الصلي ،بل بمجرد تقوية الكالم وتوكيده( ،)1كما اعتمدوا على جوانب أخرى كقولهمَّ :
إن
القرآن كلُّه كالسورة الواحدة ،ولذلك جوزوا زيادة ( َال) في بداية الكالم(.)2
ومن ثمة نجد حرف الزيادة له دور كبير في إثبات الكالم وتأكيده ،وبالتالي إ َذا
قد هذا الحرف اختل وتأثر المعنى بفقد معنى التوكيد منه ،ومن هنا نفهم ونستنتج أن
فَ
حرف الزيادة ليس عبئا إضافيا أو شيئا مهمال يمكننا التخلص منه بسهولة.
ال".
الباء"" ،من"َ " ،
ومن بين حروف الزيادة ما يليَ " :
ال أ ْقسم) رد لكالم يخالف المقسم عليه (أ ْقسم) كالم مستأنف:
ب(-ال) في( َ
لقد ورد هذا الرأي عند كثير من المفسرين ،فمنهم من ذكره رأيا ضمن اآلراء التي
ال) في الصيغة نفسها(.)3
ال أ ْقسم) ،ومنهم من تبناه معنى لـ( َ
قيلت في صيغة ( َ
ج(-الَ أ ْقسم) أصلها (ل ْقسم):
ال) الواردة في صيغة (الَ أ ْقسم) هي الم أشبعت فتحتها فصارت (الَ)
وهي أ َّن ( َ
والصل (ل ْقسم) (.)4

()1ينظر،الشنقيطي(محمد المين بن محمد المختار الجكني) ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،دار عالم الفوائد،
مجلد ،2ص.110

( )2ينظر ،سمية محمد عناية حاج نايف ،صيغة نفي القسم في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية نحوية ،ص.341

()3ينظر ،شمس الهدى بن مسي عود ،أسلوب القسم في القرآن الكريم وترجمة إلى اللغة الفرنسية ،مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في الترجمة ،قسم الترجمة ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة قسنطينة4031 ،م ،ص.39

()4

المرجع نفسه ،ص.40
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ويعتمد هذا الرأي بالتحديد على آية وردت في سورة القيامة دون سواها من اآليات التي
وردت فيها الصيغة وهي:
قال اهلل تعالى «    » :القيامة[.]3
د(-الَ) في صيغة ( َال أ ْقسم) نفي القسم:
وهي أن اهلل سبحانه وتعالى يرفض ويمتنع عن القسم ،ومنه فالصيغة تؤدي معنى
( َال أ ْقسم) أو(لَن أ ْقسم) ،وقد ذكر العلماء والمفسرون جملة من اآلراء في محاولة منهم
لشرح الصيغة فقالوا:
_هي تنزيه وشرف هلل سبحانه وتعالى أن يقسم على أمر ال يحتاج إلى قسم .
_تعظيم المقسم عليه والرفع من شأنه ،وأن يكون أهم من أن يقسم عليه بأمور هينة.
_ال ضرورة للقسم إذ المر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أصال(.)1
ومن هنا نتطرق لعرض أمثلة من المدونة محل الدراسة:
لقد تعددت صيغة نفي القسم ومن بين اآليات التي وردت فيها:
قال اهلل تعالى     «:

   

 2»     الواقعة [.]11. 13 . 11

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

» 2»         القيامة [. ]4 . 4

» 3»   التكوير [.]44

» 4»   االنشقاق [. ]44

» 5»    البلد [. ]4
فنالحظ من خالل هذه اآليات الكريمة أن صيغ نفي القسم منها التي هي منفية
غير مقترنة بالفاء ،ومنها التي هي مقترنة بالفاء.

 1الديوان  ،ج  ، 1ص . 441
 2الديوان  ،ج  ، 1ص . 413
 3الديوان  ،ج . 493 ، 1

 4الديوان  ،ج  ، 1ص . 101
 5الديوان  ،ج  ، 1ص . 141
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_ صيغ نفي القسم:
-1صيغة (ال أُقْس ُم):
قال اهلل تعالى﴾)1(          ﴿:
سورة القيامة [.]4 . 3
والشاهد فيها هو "ال أُقْس ُم" وهو إدخال ال النافية صورة على فعل القسم  ،أي أنها
أن إنشاء القسم يتضمن الخبار
للنفي  ،لن الصلة إنما تكون في وسط الكالم ووجهه ا
عن تعظيم المقسم به  ،فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية والمراد أنه ال
يعظم بالقسم لنه في نفسه عظيم أقسم به أوال ،ويترقى من هذا التعظيم إلى تأكيد المقسم
عليه إ ْذ المبالغة في تعظيم المقسم به ،تتضمن المبالغة في تعظيم المقسم عليه.
والنفي إنما أريد به لوضوح المر.
قال الفراء :لنفي كالم معهود قبل القسم ورده فكأنهم هنا أنكروا البعث فقيل:
ال أرى المر كذلك ثم قيل .)2(»     «:أي أن يوم القيامة حق
امَ ،يقوم ،ويوم القيامة هو يوم
وحقيقة وال محال من إنكاره ،والقيامة هي من الفعل قَ َ
الحساب.

()1الديوان  ،ج  ، 1ص .413
()2

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

ص.313
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وقوله تعالى أيضا ، »     « :هذه اآلية الكريمة أيضا
َّ
تتضمن نفي القسم والمراد به أني َلقسم بيوم القيامة لشرفهَ ،وَال أ ْقسم ب َّ
امة
الن ْفس الل َّو َ
َّ
امة هي َّ
لفعالها السيئة ،و َّ
الن ْفس التي تلوم صاحبها يوم القيامة على تقصيره في
الن ْفس الل َّو َ
النفس التي تندم على فعل الشر وأنها لم تستكثر فعل
التقوى أي على فعل الخير ،أي أنها ا
َّ
الخير ،وقيل أيضا المراد ب َّ
امة أنها جنس النفس الشاملة النقية والفاجرة.
الن ْفس الل َّو َ
َّ
والقسم ب َّ
امة يقطع النظر عن الصفة ،والنفس من حيث هي شريفة لنها الروح
الن ْفس الل َّو َ
التي هي من عظيم اهلل سبحانه وتعالى وفيه أنه ال يظهر لذكر الوصف حينئذ فائدة(،)1
َّ
امة هي فوق َّ
و َّ
الن ْفس المارة وتحت المطمئنة.
الن ْفس الل َّو َ
والغرض من هذه اآلية الكريمة هو التحقيق والتأكيد واثبات أن يوم القيامة حق
وحقيقة.
-4صيغة (ال أُقْس ُم) مقترنة بالفاء (فال أُقْس ُم):
قال اهلل تعالى     ﴿:

   

 ﴾)2(     سورة الواقعة [.]11 . 13. 11
والشاهد في هذه اآلية الكريمة هو " "  

()1المصدرالسابق ،اللوسي البغدادي ،روح المعاني،ج  ، 49ص.313
()2

الديوان  ،ج  ، 1ص .331
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فال أ ْقسم) معناه( :فأ ْقسم).
(َ
"الفاء" حرف استئناف.
"ال" حرف نفي جاء في مطلع اآلية الكريمة ،فالعناية يجب أن تكون به ال بحرف
االستئناف

""  

وهي أوقات وقوع نجوم القرآن أي أوقات نزولها كريم

حسن ،وهي أفعال مخصوصة عظيمة أو للمالئكة عبادات موصوفة( ،)1أو نزول الرحمة
والرضوان عليهم ،فلذلك أقسم اهلل سبحانه وتعالى بمواقعها ،واستعظم ذلك بقوله:
» ، »     وأن اهلل عز وجل أراد بمواقعها منازلها
ومسايرها(.)2
وقوله ، «     » :فهذا اعتراض بين المقسم والمقسم عليه،
وهو قوله تعالى. «   «:
واعتراض بـ «  «  بين الموصوف وصفته.
والغرض من هذه اآلية الكريمة هو التعظيم.

( )1الزمخشري ( جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر) ،الكشاف  ،تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي
محمد معوض  ،مكتبة العبيكة  ،ط ،3الرياض3992 ،م،ج ، 3ص.11

()2

المصدر نفسه ،ص.12
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خالصة الفصل:
نستنتج أن القسم الظاهر هو القسم الصريح بإحدى حروف القسم وأفعاله وألفاظه.
_من حروف القسم الالم.
_القسم الصريح متعدد  ،فتارة يقسم اهلل سبحانه وتعالى بالوعيد  ،وتارة يقسم بعمر الرسول
صلى اهلل عليه وسالم  ،وكذلك أقسم بالقرآن والمخلوقات.
_ القسم المضمر هو المحذوف وغير الواضح يدل عليه كالم قبله.
_اللفاظ التي ورد بها القسم المضمر هي:
الوعد.
الميثَاقَ ،
_الغراض التي يرمي إليها القسم هي :التعظيم ،التنبيه ،اإلعجاز ،التحذير.
كما نستنتج أيضا أن صيغة نفي القسم ( َال أ ْقسم) انفرد بها القرآن الكريم ،وأنها قد تكون
نفيا ،وقد تكون صلة في وسط الكالم.
_صيغ نفي القسم صيغتين:
_3صيغة غير مقترنة بالفاء ( َال أ ْقسم).
فال أ ْقسم).
_4صيغة مقترنة بالفاء ( َ
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الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات  ،والصالة والسالم على من ختمت به الرساالت ،

وبعد :

من خالل إنجازنا لهذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج المتوصل إليها من

الدراسة وهي:

_ القسم أسلوب من األساليب الخبرية وهو ضرب من التوكيد ،واإلفادة ال تحصل إذا
استقل القسم بنفسه ،وانما تحصل إذا انضم إلى المقسم عليه .

_ ألفاظ القسم هي المقسم،المقسم به،المقسم عليه ،فالمقسم هو ‘إما اهلل عزوجل أو
العباد ،قسم اهلل سبحانه وتعالى عظيم ليس فوقه شيء ،بينما قسم العباد فهم يقسمون بما

هو أعظم منهم .

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

_ المقسم عليه هو ما أقسم عليه اهلل سبحانه وتعالى ويكون إما جملة مثبتة واما جملة
منفية؛ فالجملة المثبتة هي الجملة الفعلية المثبتة بإحدى الحروف وهي :الالم

المفتوحة  ،إن المكسورة ،إن المخففة ،بل ،بينما الجملة المنفية هي الجملة االسمية المنفية
بإحدى الحروف وهي :ما ،إن،ال.

_ من حروف القسم  :الواو  ،الباء  ،التاء َ ،
الالم.

يختص حرف الواو بحذف فعل القسم ألن وجوده معه إبطال لغرضه ،أما حرف الباء

فهي األصل في القسم تدخل على المظهر والمضمر معا ،أما حرف التاء فهي تختص

بدخولها على لفظ الجاللة ،أما حرف الالم فهو يلزم النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر
الكلمة ،ويختص بدخوله على فعل غير منفي.

_ حذف جملة القسم كثير جدا  ،وهو يحيل إلى اإليجاز ويشير إلى إعجاز اهلل سبحانه
وتعالى.
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_ من أنواع القسم  ،الظاهر والمضمر ؛ فالقسم الظاهر هو القسم الصريح بإحدى

حروف القسم وأفعاله وأسمائه ،والقسم الصريح له أوجه عديدة منها القسم بالوعيد ،القسم
بعمر الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم  ،وكذلك القسم بالقرآن والقسم بالمخلوقات.

_ صيغة نفي القسم "ال أقسم " هي صيغة انفرد بها القرآن الكريم  ،وهي تنقسم إلى
صيغتين هما:

 _1صيغة غير مقترنة بالفاء "ال أقسم ".

 _ 2صيغة مقترنة بالفاء "فال أقسم".

_ األغراض التي يرمي إليها أسلوب القسم هي :

التعظيم ،التقديس ،التنبيه ،التحذير ،اإلعجاز ،التحقيق.
كانت هذه أهم النتائج التي خلص إليها هذا البحث ،والتي تمثل في مجملها

إجابات عن اإلشكاليات التي تم طرحها في البداية.

وختاما نحمد اهلل الذي ماكان ليتم هذا العمل دون فضله وتوفيقه ،فآخر دعوانا أن الحمد

هلل رب العالمين.
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قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود.
_1المصادر والمراجع :
إبراهيم مصطفى وآخرون  ،المعجم الوسيط  ،تحقيق مجمع اللغة العربية

_1

ط.3

 _2أحمد مصطفى المراغي  ،تفسير المراغي  ،مكتبة مصطفى الباجر الحلبي
ط ( ، 1د.ب) 1491 ،م .

_3

األلوسي البغدادي  ،روح المعاني  ،دار إحياء التراث العربي (،د.ط)،

_9

إميل بديع يعقوب وميشال عاصي  ،المعجم المفصل في اللغة واألدب

_5

بيروت  ،لبنان( ،د .س).

دار العلم للماليين  ،ط  1بيروت لبنان  1491 ،م.

الجرجاني (أبو بكر عبد القاهر بن محمد ت  911ه)،كتاب التعريفات ،
مكتبة لبنان  ،بيروت لبنان  1495م.

_ ابن جني (أبو الفتح عثمان  322ه 342،ه):

_1
_1

_ 9
_4

_10

اللمع في العربية  ،تحقيق الدكتور سميع أبو مغلي  ،دار مجدالوي ،عمان

 1499م.

سر صناعة اإلعراب  ،تحقيق حسن هنداوي .

كتاب البيان في شرح اللمع ،تحقيق عالء الدين حموية  ،دار عمار،

ط ، 1عمان 2002،م.

ابن الحاجب النحوي(أبو عمرو عثمان بن عمر 510ه 191،ه)،االيضاح

في شرح المفصل،تحقيق موسى بناي العليلي،مطبعة العاني(،د.ط)،

بغداد 1492،م.

أبو حيان األندلسي  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب  ،تحقيق رجب
عثمان محمد ،مكتبة الخانجي ،ط ، 1القاهرة ،مصر  1449،م.

 _11ابن الحيدرة اليمني (علي بن سليمان ت  544ه) ،كشف المشكل في النحو
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العربي ،تحقيق الدكتور هادي عطية مطر الهاللي  ،مطبعة اإلرشاد (،د.ط)

 1909ه 1494،م.

 _12الخطيب الشربيني (محمد بن أحمد شمس الدين)،السراج المنير ،مطبعة بوالق
األميرية(،د.ط)( ،د.ب) 2012 ،م.

 _13الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر)،مختار الصحاح  ،المطبعة الكلية
ط ، 1مصر 1324،ه.

 _19الرازي(محمد فخر الدين  599ه 109،ه)،تفسير الفخر الرازي ،دار الفكر،ط 1
بيروت ،لبنان  1491،م.

الزبيدي (محمد مرتضى الزبيدي الحسيني )،تاج العروس ،تحقيق ابراهيم

_15
_

الترزي ،ط ، 1الكويت 2000،م.

الزمخشري (جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر  911ه 539،ه):

 _11الكشاف ،تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
_11

مكتبة العبيكة  ،ط  ،1الرياض 1449 ،م.

أساس البالغة ،تحقيق محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،ط ،1
بيروت  ،لبنان  1449م.

 _19سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت  190ه) ،الكتاب  ،تحقيق
عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجي( ،د.ط)،القاهرة ،مصر 1442 ،م.

 _14السيوطي (،جالل الدين ت  411ه)،اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق شعيب
األرنؤوط  ،مؤسسة الرسالة  ،ط  ، 1بيروت  ،لبنان  2009 ،م.

 _20الشافعي (محمد األمين بن عبد اهلل األرمي العلوي الهر ري ) ،تفسير حدائق
الروح والريحان في روابي علوم القرآن،دار طوق النجاة ،ط ، 1مكة

المكرمة  2001،م.

 _21الشنقيطي (محمد األمين بن محمد المختار الجكني  1313ه 1343،ه)
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،دار عالم الفوائد.

 _22صبحي عمر شو ،أسلوب الشرط والقسم من خالل القرآن الكريم ،دار الفكر ،
ط  ، 1عمان  ،األردن 2004 ،م.
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 _23الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير  229ه  310ه) ،تفسير الطبري ،تحقيق
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،دار هجر.

 _29ابن عاشور (محمد الطاهر) ،تفسير التحرير والتنوير ،الدار التونسية (د.ط)،
تونس  1499 ،م.

 _25عباس حسن ،النحو الوافي ،دار المعارف ،ط  ،3مصر( ،د.س).

 _ 21عبد الرحمان بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمن ،تحقيق عبد الرحمن بن
معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة  ،ط  ، 1بيروت  ،لبنان 1933 ،ه 2002،م.

 _ 21عبد السالم هارون ،األساليب االنشائية في النحو العربي ،مكتبة الخانجي،
ط  ، 5مصر  2001 ،م.

 _ 29عبد الهادي الفضلي ،مختصر النحو ،دار الشروق  ،ط  ، 1جدة  ،السعودية
 1490م.

 _24الفاكهي النحوي المكي (عبد اهلل بن أحمد) ،شرح كتاب الحدود في النحو،

تحقيق متولي رمضان أحمد الدميري ،مكتبة وهبة ،ط ، 2القاهرة ،مصر

 1443م.

 _30فخر الدين قباوة ،إعراب الجمل وأشباه الجمل ،دار القلم العربي ،ط ، 5حلب
سوريا  1494 ،م.

 _31القاسم بن الحسين الخوارزمي ،كتاب ترشيح العلل في شرح الجمل  ،تحقيق

عادل محسن سالم العميري  ،مكتبة الملك فهد الوطنية  ،ط  ، 1مكة المكرمة

 1449م.

 _32القرشي البغدادي (أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي)
زاد المسير في علم التفسير،المكتب اإلسالمي،ط ، 3بيروت،لبنان 1499،م.

 _33القرطبي (أبي عبد اهلل بن أبي بكر ت  111ه)،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق

عبد اهلل بن عبد المحسن التركي  ،مؤسسة الرسالة  ،ط  ، 1بيروت  ،لبنان ،
( د .س).

 _39ابن القيم الجوزية (أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب  141ه151،ه

التبيان في أيمان القرآن،تحقيق عبد اهلل بن سالم البطاطي ،دار عالم الفوائد
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(د .ط)،جدة ( ،د.س).

 _35عبد اهلل محمود محمد عمر ،حاشية القونوي على تفسير اإلمام البيضاوي ،دار
الكتب العلمية ،ط  ، 1بيروت  ،لبنان  1922 ،ه  2001 ،م.

 _31لويس معلوف اليسوعي ،المنجد في اللغة واألدب والعلوم  ،المطبعة الكاثوليكية
بيروت ،لبنان.

 _31المبرد(أبو العباس محمد بن يزيد  210ه 295 ،ه) ،المقتضب ،تحقيق محمد
عبد الخالق عضيمة،القاهرة 1449،م.

 _39محمد عبد الخالق عضيمة ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،دار الحديث
(د .ط) القاهرة (،د .س).

 _34محمد أبو زهرة  ،زهرة التفاسير ،دار الفكر العربي.

 _90محمد علي طه الدرة،تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه ،دار ابن كثير،ط 1
دمشق  2004 ،م.

 _91محمد علي أبو العباس ،االعراب الميسر ،دار الطالئع ،القاهرة ،مصر
(د.س).

 _92محمد عبد القادر أبو فارس ،األيمان والنذور ،دار األرقم ،ط  ،1عمان،
األردن  1414 ،م.

 _93محمد مختار السالمي ،القسم في اللغة وفي القرآن ،دار الغرب اإلسالمي ،
_99

ط  ، 1بيروت  1444 ،م.

محمد نسيب الرفاعي ،تيسير العلي القدير ،مكتبة المعارف( ،د .ط) ،الرياض
السعودية  1910 ،ه 1494 ،م.

 _95ابن منظور (جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن

أبو القاسم بن حبقة  130ه 111،ه)،لسان العرب،تحقيق عبد اهلل علي الكبير
ومحمد أحمد حسب اهلل وهاشم الشاذلي،دار المعارف(،د.ط)،القاهرة،مصر
(د.س).

 _91يوسف حسن عمر ،شرح الرضي على الكافية ،منشورات جامعة قاز يونس ،
ط  ، 1بنغازي  1441 ،م.
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 _2مذكرات التخرج:

 _1سمية محمد عناية حاج نايف ،صيغة نفي القسم في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية
نحوية ،مذكرة لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة بغداد 2009 ،م.

 _2شمس الهدى بن مسيعود ،أسلوب القسم في القرآن الكريم وترجمته إلى اللغة

الفرنسية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الترجمة ،قسم الترجمة ،كلية اآلداب واللغات،
جامعة قسنطينة 2013 ،م.

 _3علي بن محمد بن عبد المحسن الحارثي ،أسلوب القسم في القرآن الكريم دراسة

بالغية مذكرة لنيل درجة الماجستيرفي البالغة والنقد ،قسم الدراسات العليا ،كلية اللغة
العربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية 1441،م.
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السورة
سورة البقرة

54          »
       
         

. ]38 [

»

 

سورة آل عمران

9             »
. ]83[
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»

      

سورة النساء
         »

. ]26 [
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»
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سورة األنعام

44              »
           

. ]86 [ »    
88

»

            »

. ]68[
سورة التوبة
81         »
. ]52 [ »  
83         »
. ]26 [ »    
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      »
         

. ]841[ »          
سورة يونس

62،9             »
. ]58 [
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سورة يوسف

68            »
. ]18[

»



68          »
. ]35 [

»

  

سورة الحجر

48

. ]16 [

»

     »

سورة النحل

84             »
. ]83[

»

       

42          »
»

       

. ]848[
سورة مريم

82        »
. ]23 [
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»



سورة األنبياء
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. ]84[
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سورة النور

52         »
        
          
          

. ]55 [

»



سورة الشعراء

64         »
. ]44 [

»



سورة النمل

86          »
. ]68[

»

4          »
»    



. ]49[
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سورة الروم
»

         »

. ]58[
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سورة األحزاب

55            »
»

        

. ]68 [
سورة سبإ

65            »
            
»      

   

. ]8 [
88

سورة يس
»    

    »

. ]8 . 6 . 8[
سورة الصافات
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. ]52 [ »      »

سورة ص

84  »             »
. ]6 . 8[
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سورة الزخرف

44          »
. ]8 . 6 . 8 [ »  

سورة الفتح

56          »
»

          

. ]83[
9،61

سورة الذاريات
         »

. ]68 . 66 [ »      
سورة النجم

49، 42 . 8 [ »          »
. ]6
سورة الواقعة

25، 26           »
. ]11 . 12 . 15[ »     
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سورة الحشر

88          »
. ]86[

»

      

سورة التغابن

62              »
. ]1 [ »       
سورة القلم

9،2

. ]84[ »      »
سورة المعارج

28

. ]44 [ »        »

سورة المدثر

54

28، 26 .8[

. ]84 [ »    »
سورة القيامة
»

         »

. ]6
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سورة التكوير

28

. ]85 [

54
54

   »

»

. ]81 [

»

   »

. ]83[

»

   »

سورة االنشقاق

28

. ]82 [

54

»

   »

. ] 83[ »    »

سورة الفجر

54

. ]4[

»

   »

سورة البلد

28

. ]8[

    »

»

سورة الشمس

89

. ]8[

54

. ]6[

54

  »

»
»

   »

. ]8[ »    »

89

. ]9[
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سورة الليل
»       

»

[. ]6. 8

سورة الضحى
»     

»

[. ]6 . 8

»    

»

[. ]5

54

54
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سورة الهمزة
»     

»

[ . ]4
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 _2فهرس األحاديث الشريفة :
األحاديث الشريفة

الصفحة

ف ب َغير الل َف َقد أَش َر َك » .
« َمن َحَل َ

85

الل « .
» َمن َحلَ َ
ف ب َغير الل َفلَيقل َأستَغفر َ

85

ان َحال ًفا
،و َمن َك َ
« َأ َال ِ َّن َ
الل َين َهاكم أَن تَحلفوا ب َآبائكم َ
َفلَيحلف بالل أَو لَيصمت » .
«الَ تَحلفوا ب َآبائكم َوبأ َّم َهاتكم َوالَ بالطَّ َواغيت َوالَ تَحلفوا ِالَّ بالل 68
ون » .
صادق َ
َوَأنتم َ
82

صدقون » .
اما أَق َس َم َلهم َرُّبهم بَنفسه َفَلم ي َ
» َق َات َل الل أَق َو ً

86
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ملخص
. تناولت هذه الدراسة دالالت القسم في معاني القرآن واعرابه
 ويعضد هذا مادة،وتستند هذه الدراسة على منهج تداولي لكونه يتناسب مع طبيعة البحث
.علمية متنوعة تتمثل في كتب النحو والتفسير وغيرهما
َّ ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة
أن أسلوب القسم أبلغ أساليب التوكيد
أن لفظي
ّ  كما بينت الدراسة،حيث يؤتى به لتعظيم المقسم والمقسم به والمقسم عليه
.أن لكل منهما داللته الخاصة
ّ (حلف) و(أقسم) ليسا مترادفين إذ

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.

