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çg����õa†@ @
َأمــي احلبيبــة إىل مــن تتــسابق الكلمــات لتخــرج ايل ُأهــدي هــذا البحــث املتواضــع  • ُ ُ

ِمعـــربة عـــن مكنـــون ذا ً األمـــل يف قلـــيب عـــصفورة َّ:ـــا إىل الـــيت متـــتهن احلـــب وتغـــزلً َ
ــ ًلريفــرف فــوق Oصــية األحــالم فتبقــى مــتألألة ومــشرقة طاملــا دعوا:ــا عن ً ِ َ وان دريب َ

 ُوتبقــى أمنيــايت علــى وشــك التحقــق طاملــا يــدها يف يــدي وصــنَّارة جهــدها وســهرها
ُتصطاد يل الراحة وختطف التعب واألمل من قليب وعندما تكسوين اهلموم أسـبح يف  َ َ ُ

ُ إىل أمـي الـيت مهمـا كـربت سـأبقى ،حبر حبها وحناcا ليخفف بل ويزيل من آالمـي
َطفلها الذي يكتب أمسها على  ُ ُدفرت قليب ساعة حزنه ويهتف بفـضلها حـنيّ  يتقـدم َ

يف علمــه درجــات لــك o والــديت احلبيبــة o ســيدة القلــب واحليــاة أهــديك رســاليت 
 لتهديين الرضا والدعاء

ِإىل والدي بؤرة النُّور اليت عربت يب حنـو األمـل واألمـاين اجلميلـة وغرسـت يف قلـيب  • ُ
َّمعــاين النــور والــصفاء والــذي لطاملــا تفطــ ّر قلــيب وهــو يغــادر هــذه الفانيــة دون أن َّ ُ

َيشهد هذا اليوم والذي أتقلد فيه هذه الدرجة العلمية والذي أسأل هللا أن يتقبلـه  َّ ُ َّ
ٍقبوال حسنا فكل قصاصة يف هذه الرسالة تعرتف { ً ّ|نه سبب يف وجودها وجز ً ٌ ِ من ءَّ

ِسريى يف سلم العلم وقد أرضاين هللا فيك o أبت فهل ر ُ ِ ِ َّ ّضيت عينُ َ ِ .  
ّإىل رفيقــة دريب والــيت صــربت علــى شــهورا طــواال وأســهمت وضــح • ً ً َّ ت ومــا زالــت ِ

ـــال مـــن فتحملـــت هجـــر الليـــايل  ومدافعـــة األoم طـــوال اعتكـــايف يف البحـــث  َتعطـــي ب ِ َ َ ّ َّ َ
ُواملدارســة زوجــيت الغاليــة  َّالــيت كلمــا �ملــت فيهــا استحــضرت عظمــة نعمــة ريب علــى وِ َّ ِ َ ُ ُ

ُ وال أدري كيــف أخطــو ســبيل الــشاكرين أمــام نعمــة ريب علــى فنعمــة َحــني أكــرمين �ــا ّ ِ َ َ
ِالزوجة الصاحلة دين مع خالص حيب هلا ُ َ ِ ِ.  

ًإيل أبنــائي الكــرام الــذين آزروين وأســهموا يف هــذا البحــث قــراءة وطباعــة وتــصويبا  • ً ً ُ
يت يل كـل أسـاتذ واملشورة وامللحوظة وإيإىل كل من أسهم يف هذا اجلهد املتواضع �لرأ

ّمين حرفا أهدي له هذا البحث عرفاO وإمياO مين |فضاهلم عليّالكرام وكل من عل ً ً ًُ.  
Ýîj�Ûa@†–Ó@éîÜÇë@´½bÈÛa@l‰@�@†à§a@æc@bãaìÇ…@Š�eëN@ @
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ِو(عد، فإني أقدم جز�ـل الـش�ر و�امـل االمتنـان إلـى جامعـة القـرآن الكـر�م  ُّ َ ّ ُ ّ
ِتـــــي تـــــشرفت (االنتمـــــاء إلیهـــــا بـــــدء، ال والعلـــــوم اإلســـــالم�ة ُ درجـــــة ِ مـــــن دراســـــة ًاّ

ّثـــم  درجـــة التخـــصص األولـــي فـــي النحـــو والـــصرف ) ال(�ـــالور�وس (التخـــصص ّ ّ ّ ّ ُ
ّوأتوجه (الش�ر إلي �ل�ة الدراسـات ) الد�توراه(لم�ة ّـ ثم اإلجازة العا) الماجستیر( ّ ُّ

ًالعل�ا، ممثلة في عمیدها   O@ìic@†àª@@á��bÔÛa@‰، والـد�توO@@�bÈÛa@†ßby@æbàrÇ@الد�تورُ
، ��O@@�’�i@ïÜuì@والد�تورÑ�ìí@å»ŠÛa†jÇ@/  والد�تورنعمادة شؤو الطالبعمید 

ان لـه األثـر العظـ�م ّلمـا قـدموه مـن نـصح وتوج�ـه �ـO@@@@@@ï�ÜÇ@�a†�jÇ@†àª@والد�تور
ـــش�ر ألســـتاذL الكـــر�م الـــذL تـــولى  ّفـــي تحفیـــز إلنجـــاز هـــذا ال(حـــث، وأقـــدم ال ّ َّ ُ L

 أش�ره على مـا بذلـه åí†ibÈÛa@åí‹@‰ìäÛa@ŠØibi@@@/ اإلشراف على هذا ال(حث، الد�تور
مــن جهــد فــي ســبیل إخــراج هــذا ال(حــث علــى هیئتــه، نتــاج رأL ســدید، ونــصح 

ّرشــید، وعلــم مفیــد، ولــم یبخــل علــي  بجهــد أو وقتــه فجــزاه هللا عنــي خیــر الجــزاء ْ
ًوأشـ�ر �ـل مـن قـدم لـي علمـا أو . وجعل ذلك في میزان حسناته وصـدقة جار�ـة ّ َّ

ًنــصحا أو معروفــا ّ�مــا أتقــدم  (الــش�ر الجز�ــل إلــى األســتاذین ،الــد�تور.ً ُّ ّ /@†��àª
ïÜÇ@ŠàÇ@ تور�والـد /@@@@́ �y@�a@†»@�a@ÉÏ… عـضو لجنـة المناقـشة علـى قبولهمـاL 

ًمناقشة هذا ال(حث، راج�ا أن أكو أهال لإلفادة منهما َن ْ  هللا أولئك أجمعین Xجز. ً
  .Xخیر ما یجز ع(اده المحسنین
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—Ü‚n�½a@ @
ت(حث هذه الدراسة في تر�یب جملة القسم وداللتها في القرآن الكر�م وتقوم علـى      

 القـــسم مـــن حیـــث Lالجمـــع بـــین الجـــانبین النحـــو والقرآنـــي، فتبـــدأ بب�ـــان تر�یـــب جملـــة
العناصــر الم�ونــة لهــا، والــروا(] بــین جزئیهــا، ثــم تعــرض ألســرار ورود القــسم وداللتــه 

جملـة القـسم، (العامة فـي القـرآن الكـر�م، لتنتقـل إلـي ب�ـان دالالت جملـة القـسم (ـشقیها 
، من خالل استقصاء اآل�ات التي اشتملت على أقسام، وتصن�فها في )وجملة الجواب
@.�ار (عض شواهدها وتحلیلها واستخراج داللتها ال(الغ�ةُأش�ال یتم اخت @

وقــد عمــدت الدراســة المــنهج االســتقرائي الوصــفي التحلیلــي والتطب�قــي واإلحــصائي @@@@@@
حیـث قـام ال(احـث بجمـع المـادة األساسـ�ة التـي �قـوم . �ونه یتناسب مع طب�عة ال(حث

ّـ والحدیثـة، وأمات �تـب �تـب النحـو القد�مـة: علیها ال(حث من مصادره المعتمدة وهي
التفسیر وال(الغة، ثم تحلیلها لمعرفة داللـة جملـة القـسم وأسـرار وجودهـا فـي �تـاب هللا 

@.تعالى @
ّومـــن أهـــم النتـــائج التـــي خلـــصت إلیهـــا الدراســـة أن أســـلوب القـــسم هـــو أبلـــغ أســـالیب @@@@

توج�ـه حیث یؤتى (ه للتو�ید وتعظ�م المقسم (ه والمقسم عل�ه، �ما �قصد (ه . التو�ید
ٕالسامع إلى اإلصغاء، ولفت النظر إلى مواضع العبرة في األش�اء المقسم بها واشراك 

ـــدلیل، �مـــا بینـــت الدراســـة أن لفظـــي  ّالـــسامع فـــي اســـتن(اb ال َحلـــف(َّ َ ل�ـــسا ) القـــسم(و) َ
ّمتـــرادفین، إذ إن لكـــل منهمـــا داللتـــه الخاصـــة، وأن حـــذف (عـــض أر�ـــان جملـــة القـــسم  ّ

ِ�ـة منهـا اإلیجـاز، وحما�ـة مـن الترهل، وحـض الـنفس علـى ن��و للتخفیف ولـدواع دالل ْـ ُّ ُ ُ
@.ُّالتف�یر، وسد طر�� اإلن�ار على المخاطب @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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Abstract@ @
This study discusses the construction and the meaning of the 

Oath sentence in the Holy Quran; it examines it from both the 

grammatical and rhetorical perspectives. It begins with 

explanation of the linguistic elements in the sentence and the 

correlation between them. It also considers the mysteries of 

Oath and its general meaning in the shade of Quran so as to 

elaborate the conveyed meaning (In the Oath sentence and its 

complement). This is done through the Oath examination 

verses and their ways classification that will stultify our 

choice and analysis as well as the discovery of their 

Rhetorical meanings. The study adopted the analytical 

inductive, descriptive and practicing methods, because of its 

appropriateness for the research, whereby the researcher 

gathers the basic materials from reliable sources such as; the 

old and modern  grammar’s books. The major sources of the 

Quranic exegesis and rhetoric analysis are to establish the 

meaning conveyed by this kind of sentence and its mysteries 

in the book of Allah (S.W.T). Among the important finding 

of the study is that this type of the Oath sentence is most 

effective ways for emphasis and affirmative statement 

because it emphasizes and glorifies the object and subject of 

the Oath, it is also use to pay the attention of listener towards 

the seriousness of the Oath’s object and provoke the keenness 

towards deducing its meaning. The study further notes that 

the both (Halafa) and ( Agsama) have different peculiar 

meaning , thus not synonyms, the deletion in this kind of 
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sentence is necessitated by the need for simplification, 

intended meaning and brevity. It is also guides against 

flabbiness and provokes thinking and guides agnate 

repudiation of the addressee.  
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 مقدمة ال�حث
 ومـن أنفـسنا، شـرور مـن �ـا� ونعـوذ ونـستهد�ه ونـستغفره ونـستعینه نحمـده الحمـد �     

 عبـده ًدمحما أن لـه، وأشـهد هـاد' فـال �ـضلل ومـن لـه مـضل فـال هللا یهده من أعمالنا، سیئات
 مصاف في وتجعلني جهد'، تتقبل أن وأدعوك الشاكر0ن، حمد رب �ا أحمدك إني ورسوله،

���m�A:جاللـه ّجل الح9 �قول الحساب، یوم برحمتك �الفوز و�شرتهم عنهم، رضیت الذین
*��C��D��E��F*H��I��J���K��L��M��N��O��P���l )١.(  

  :أما �عد 
ُفإن هذه الدراسة تتناول أسلو�ا هاما من أسالیب اللغة العر�Aة، هو أسلوب القـسم، وجعلـت    ًّ ً 

ًمبینـا فـي ذلـك التراكیـب النحو�ـة لهـذا األسـلوب . ز0ـز Eتـاب هللا العمجال تطبیـ9 هـذه الدراسـة ِّ
وقــد ورد هــذا األســلوب فــي القــرآن الكــر0م فــي أكثــر مــن خمــسمائة .وEیــف وردت فــي التنز0ــل

      .موضع
 :ففي معرض ال�حث عن األقسام التي جاء بها القرآن الكر0م فهي على ضرAین  

ثلــة القــسم ببــدء الخل�قــة، وأنــه أقــدم  مــا ورد  علــى طر0ــ9 الحEا�ــة، فقــد بــدأت :الــضرب األول
 عل�ـه لعنـة -ّأسالیب  الكالم؛ فقـد دل الحـوار الـذ' دار بـین هللا سـ�حانه وتعـالى وAـین إبلـ�س

ّ Eما قصه علینا القرآن الكر0م في ضمن ما قصه القرآن في سور مختلفة، فمنـه مـا جـاء -هللا
��|��}���m�k��l��m���n��o���p��q��r��s��*�u��v��w��x����y��z:فــي قولــه تعــالى

}��*������¡��¢���£��*���¥��¦������§����¨��©��ª��*���¬���®��¯��
°��±��²��³��´��µ¶��¸��¹��º���������������»��¼��*���¾��¿���À��ÁÂ��Ã��Ä��Å����Æ��Ç��
È���*���Ê��Ë��Ì��Í��Î����*��Ð��Ñ��Ò��Ó��Ô������Õ��*���×��Ø��Ù����Ú����Û��Ü��*���Þ��
ß��à���á��*���ã��ä���å��æ��*���è��é���ê��ë����l �)ففي هذا الحـوار ) ٢

قد صدر القسم من الطـرفین مـن جانـب إبلـ�س حـین اسـتنEف عـن الـسجود آلدم عل�ـه الـسالم 
قوخاصــم رAــه عــز وجــل ف�ــه وادعــى أنــه خیــر مــن آدم ألنــه مخلــو مــن نــار وآدم مخلــو مــن  ق ّ ّ ّ ّ

َ، فسأل رAه أن ینظره إلى یوم ال�عث فأنظر ّطین فEفر بذلك وأ�عده هللا عز وجل عن رحمته  ِ ُ

                                                             

 ٣-١سورة العصر ) 1(

 ٨٥-٧١:سورة ص)   2(



 

٢

ّســ�حانه وتعــالى فلمــا أمــن الهــالك إلــى یــوم الق�امــة تمــرد وطغــى وقــال ّ:�m�è��é���ê��
ë����l ــــــــــذلك قولــــــــــه تعــــــــــالى) 82(صEو ،: m�v��wx��y��z����{��|��}��

~��*��¡��¢���£��¤��¥��¦��§���¨��

©��ª«��¬��®��¯��°�����±��²��³��´��µ��¶��¸�����l )١ (
ــــــــه تعــــــــالى ��|���}���m�m��n��o��p��q���r��s��*��u��v���w��x��y��z:وقول
}��~��_`��a��b��c���d����l ) وقولــه تعــالى)٢ ،:�m�t��u��v������w��x��y��

z��{��|��}��l )وقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى) ٣:�m�c��d��e��f����g��h��i��

j��k���l��m��n���o��p�����q�l )ثــم تنفیــذ إبلــ�س مــا قطعــه علــى نفــسه ) ٤
��»���m�¦���§��¨��©��ª:مــن العهــد بــإغواء آدم وحــواء ف�مــا حEــى هللا تعــالى �قولــه

¬��®��¯��°��±���²��³��´��µ��¶��¸��¹�����º��»��¼��½��¾���¿��À��*��
Â��Ã�����Ä��Å��Æ�������l )٥(  

 لقومه في – عل�ه السالم –ورد في الحEا�ة التي سردها الذEر العظ�م قول إبراه�م وما     
ّ، وEقوله س�حانه مخبرا عما )٦( �m�Ë��Ì��Í��Î��Ï��Ð�����Ñl:قوله تعالى ً

��¼��«��m�º:- عل�ه الصالة والسالم- Eان �قوله Eفار مEة، قبل �عثة المصطفى

½��¾��¿��À�����Á��ÂÃ��Ä��Å��Æ��Ç��ÈÉ��Ê��Ë��Ì��Í����������Î��Ï��Ð����l 

  . وهذا الضرب من القسم Eثیر في القرآن). ٧(
ّأما الضرب الث   : ما أقسم هللا تعالى �ه، وهذا على نوعین:انيّ

ن القسم المضمر، وهو القسم المحذوف، المدلول عل�ه بجوا�ه المقـرو �ـالالم، :النوع األول   
��E:�m��«��¬��®������¯��°��±��²��³��´�����µقولــــه تعــــالى

                                                             

 ١١٩-١١٨:سورة النساء  ) 1(

 .١٧-١٦:سورة األعراف ) 2(

 ٣٩:سورة الحجر ) 3(

 ٦٢:سورة االسراء ) 4(

 ٢١-٢٠رافاألع) ٥(

 .٥٧:سورة األنب�اء ) 6(

 ١٠٩:  سورة األنعام)7(



 

٣

¶��¸��¹��º��»��¼½���¾��¿��À��Á��Â��Ã���Ä���Å��������l 

نتبلــو ولتـــسمعن، بداللـــة الجـــواب المقـــرو �ـــالالم )١( أو المـــدلول عل�ـــه �ـــالمعنى والـــس�اق، . ن
وهللا مـــا مـــن Eـــافر : ، أ')٢( E:�m�`��a��b���cd��e������������f��g������h��i��lقولـــه تعـــالى

جـــاءت �عـــد آ�ـــات مؤEـــدات �القـــسم  ة المعنـــى والـــس�اق، ألن هـــذه اآل�ـــةإال وارد النـــار، بداللـــ
���m�c��d��e��f���g�������h��i��j��*��l:الملفوp، وهـو قولـه تعـالى

m��n��o���������������p��q��r���s��t�������u��*��w��x��y��z���{��|��}�����~����l )ّفــــــــــــــدل ) ٣
  . من القسم Eثیر في القرآنالقسم الملفوp على القسم الملحوp، وهذا النوع

��m:ُّ القسم الظاهر، وهو الملفوp، و�ستدل عل�ه �حرف القسم، مثل قوله تعالى:انيّالنوع الث

A��B��C��*��E��F��G��H����l )٤ .(قول الشاعرE أو �ستدل عل�ه �فعل القسم)٥:( 
َوأقسم ال أنساك ما ذر شو ََ ََّ َ َ َ َْ ُُ ِ ِأوصالي ْ َ َّ هب آل في ملم*َْ َُ ِ َّ ْعة قفرَ َ ٍ َ  

������m�º��»��¼��½��¾��¿��À:ُّ أو �ـستدل عل�ـه �ــالحرف والفعـل معــا، Eقولـه تعــالى

Á��ÂÃ��Ä��Å��Æ��Ç��ÈÉ��Ê��Ë��Ì��Í����������Î��Ï��Ð����l )ُّأو �ــــــــستدل عل�ــــــــه ). ٦
  ):٧(tبلفs من ألفاp القسم، اسما Eان أو مصدرا، Eقول امر الق�س

ُفقلت ْ 5ُمین هللا أبرح: َُ َ َْ َْ ُ ً قاعدا  ِ ِ ِ  ولو قطعوا رأسي لد5ك و أوصالي*َ َ َْ َ ُ َْ َ َ َِ ْ َ َ َ...  
  ):٨(والقسم الصر;ح نوعان

:  ما Eان جواب القسم ف�ه جملة خبر0ة، وهو الكثیر الشائع من أسالیب القسم Eقولهم:َّاألول 
  ... َّ�ا� ألساعدن الضعیف

                                                             

  ١٨٦: آل عمران ) 1(

 ٧١/ آ�ة: سورة مر0م )  2(

 .٧٠ ، ٦٩، ٦٨:  اآل�ات :سورة مر0م ) 3(

 ٨- ٧: الذار0ات ) 4(

 ).٥٨ (:ص، م١٩٩٢.بیروت. دار الكتاب العرAي. أمیل �عقوب. د: تحقی9. دیوان جمیل بثینة ) 5(

 ١٠٩: األنعام ) 6(

هو امرؤ الق�س بن حجر بن الحـارث بـن عمـرو بـن حجـر الكنـد'، قـال لبیـد  بـن ر�Aعـة أشـعر النـاس ذو القـروح �عنـي  )7(
صـــنعه حـــسن الـــسندوAي، المط�عـــة الرحمان�ـــة �مـــصر، ســـنة :ئدیـــوان امـــر القـــ5س ،)٣٦الـــشعر والـــشعراء( امـــرأ القـــ�س

 )١٤١(:ص م١٩٣٠

  )١٦٥(یب اإلنشائ�ة في النحو العرAي ، األسال)٢٠٦( شرح Eتاب سیبو�ه :ینظر) 8 (



 

٤

َّي أسـالیب القـسم و�ـسمى �القـسم َّ ما Eان جواب القسم ف�ـه جملـة إنـشائ�ة، وهـو قلیـل فـ:انيّالث
... �ـا� هـل تـرحم الـضعیف؟: ُّوتختص �ه البـــاء علـى أرAعـة فـي القـسم Eقـولهم. االستعطافي

  .ًوهو ما سنفصل ف�ه الحقا إن شاء هللا
  :الصعو�ات التي واجهتني في ال�حث

 ومتا�عـة َّومن الصعو�ات التي واجهتني في �حث األطروحة، اخت�ـار المراجـع األساسـ�ة،    
ِّالمصادر الـضرور0ة لعـرض اآلراء �عـد تقـس�مها ثـم مناقـشتها ورد �عـضها، وغیـر ذلـك Eثیـر،  َ ِ َ َ َ ُ َّ َّ
م  ِّمما تعین علي أن أتحمل العبء األكبر، والصبر وتحر الدقة والعمل المنهجي من أجل ل َـ ِّ َّّ 'ِّ َّ ْ

م اس اثر واســناده �النقــل والحجــة، ث ــالــشتات المتن ْ َّْ ُــ َّ ُ َّْ َ َٕــ ِ َ َُ أطیره، فقــد رجعــت إلــى Eتــب َّ ْتنتاج الجدیــد وت ِ ْ َــ َ ْ ِ
ٕالنحــو والــصرف والتفــسیر وعلــوم القــرآن ومعان�ــه واعرا�ــه وEتــب القــراءات ومعــاني الحــروف 

  .وEتب اللغة والمعاجم وEتب ال�الغة واألدب، وEتب الحدیث والسیرة، ودواو0ن الشعر
  . ونتائج ومراجع ال�حثوقد اشتمل هذا ال�حث على أرAعة فصول وخاتمة:مEونات ال�حث

 :ال�حث اخت5ار موضوع أس�اب
 .ٕرجاء الثواب من هللا عز وجل وخدمة Eتا�ه العز0ز وافادة المسلمین بهذا العمل .١
 .النحو�ة الدراسات من لمز0د وحاجتها الكر0م القرآن في القسم أسالیب وجود Eثرة .٢
 .ومعان�ه الكر0م �القرآن النحو�ة الدراسة ر�A في رغ�ة .٣
 .نحو�ة دراسة القسم أسلوب لدراسة النحو�ة حوثال� قلة .٤
 'النحـو ٕلجملـة القـسم، وابـراز قـدرة التحلیـل القرآنـي االسـتعمال أسـرار وخـصائص ّتعـرف .٥

 .نظمه إعجاز إدراك على
  :أهم5ة الموضوع

التفـسیر؛ خاصـة فـي  وعلمـاء النحـو0ین عنـد القـسم أسـلوب الحاجـة إلـى ب�ـان الـصلة بـین .١
  .القسم القرآني

 �مEـان األهم�ـة مـن ًموضـوعا یـدرس ّـأنه وحیـث القرآن�ـة �الدراسـات ال�حـث هـذاارت�ـا�  .٢
 فـي وال�حث �الدراسة إفرادها من – أعلم ما على -الحدیثة العلم�ة الدراسات خلت والتي
 .الكر0م القرآن

 القرآنـي، الـس�اق فـي داللتـه فمـا وأرقاهـا، التوEید مراتب أعلى وهو التوEید �فید القسم ّإن .٣
ِحفs الذ' النص هو الكر0م القرآن ّأن على ًفضال ُّاللغو�ة، اإلشEاالت من ذلك غیر إلى ُ 

sالنحو�ة القاعدة ُتبنى وعل�ه ُّاللغة في �ه االحتجاج في واألولى هللا، �حف.  
  



 

٥

  

  :السا�قة الدراسات
  ال- المثـال سـبیل علـى منهـا والنحو�ـة ال�الغ�ـة الناح�ـة من القسم أسلوب دراسة ّتمت لقد  
 إلـى الموضـوع بهـذا الـصلة ذات المؤلفـات تقـس�م و�مEـن -عل�ه أطلعت ما حسب -حصرال

  :اآلتي النحو على ثالثة مجموعة
  :  وتنقسم إلى مجموعتینالنحو Eتب: ًأوال
 سبیل على منها ونذEر المختلفة، أبوابها ضمن خاصة أبواب في وأدواته القسم تناولت Eتب  -١

 :المثال
   - :سیبو5ه/ أ 
 القـسم فـي األفعـال �ـاب ففـي ،)الكتـاب : (فـي متفرقـة أبـواب ثالثـة في القسم )١(یبو�هس تناول    

 المثبـت القـسم جـواب بـین التفر0ـ9 مـع للقـسم تـرد التـي األفعـال وذEـر للكـالم، توEیـد :ّ�أنـه ّعرفـه
 غة�ـص� الجـواب علـى الداخلـة والالم ، للقسم ئةِّالموط الالم بین والتمییز ؛أحEامهما و�Aان ّوالمنفي

 توEید ٕوالى القسم، عن واإلخ�ار ،الطلب قسم إلى وأشار ،القسم جواب في التوEید نونو المضارع،
 .ِّوالمنفي ،والمستقبل ،الماضي على الحلف بین ّقفر Eما الماضي، �ص�غة الجواب

 القـضا�ا مـن ًعـددا �ـالواو اللفـs عـن ًعوضـا المحلـوف قبـل ن�Eـو مـا �ـاب فـي أثـار وقـد    
 وتعـاطف األقـسام، تعـاطف قـض�ة وEذا ،منها والهمزة )ها(وتعو�ض القسم، ووا حذف: منها

 .القسم�ة الجملة مصطلح إلى إشارة دونما القسم�ة الجملة
 تقـع القـسم معنـى فیهـا ًألفاظـا ذEـر )القسم معنى وف�ه �عض في �عضه عمل ما( :�اب وفي
َالمقسم موضـع فـي  تـرد ًأفعـاال وذEـر. هللا وأمانـة وا�مـن هللا،هللا، ُا�ـمو هللا، عمـرو: وهـي �ـه ْـُ

 .ّألفعلن هللا وعلم هللا، �علمE للقسم
 طر0ـ9 عـن ،ِّمخل غیر بإیجاز القاعدة عرض في أسلو�ه هو سیبو�ه �میز ما أهم ّولعل    
 وضوح ذلك إلى أضف .ًغال�ا التعلیل أو التفصیل ندو عل�ه والحEم الشاهد، أو المثال تقد�م

 عل�ـه یؤخـذ ما ّأن غیر .القسم أحEام فیها تناول التي لألبواب نوعن حیث ؛وترتیبها األفEار
 جمعهـا ندو الكتـاب، مـن مختلفـة أمـاكن فـي مت�اعـدة األبـواب تلـك وقـوع هـو – يیـرأ فـي –

 .والترEیب�ة الدالل�ة الناحیتین بین الر�A عدم عن ًفضال واحد، �اب تحت

                                                             

هو عمرو بـن عثمـان بـن قنبـر الحـارثي �ـالوالء، أبـو �ـشر الملقـب سـیبو�ه إمـام النحـاة وأول مـن �ـس� علـم النحـو، �غ�ـة   )1(
 .٥/٨١ واألعالم للزرEلي ج٢/٢٢٩الوعاة ج



 

٦

  : )١(الفارسي/ب
 دَّیؤE اسم�ة، أو فعل�ة خبر0ة، ٌجملة ّ�أنه ّعرفه  )اإل5ضاح (  Eتا�هفي ً�ا�ا ُّد الفارسيأفر      
 حEـم ٕوالـى ّو�ـأن، �ـالالم الجـواب وتوEیـد القـسم، فعـل حـذف  مـسألةإلـى وأشـار -الخبـر بهـا

 العالقـة تلك هو الفارسي إل�ه أشار ما أهم ّولعل القسم، أدوات �عض وذEر. المنفي الجواب
 ال" ؛ القـسم فجملـة والـشر� القـسم يَأسـلوA بـین لتـشا�هوا وجوا�ـه القـسم جملتـي بـین الوث�قـة
 ٕوان ّأنها في المجاراة في الشر� الجمل من ونظیرها عل�ه، �قاس �ما ُتت�ع بل نفسها،ب تستقل
 " الجزاء إلیها ّینضم حتى تفید ال أنها جهة من الجمل أحEام عن خرجت فقد جملةEانت 
 لـم ّفإنـه وجوا�ـه، القـسم جملتـي بـین 'المعنـو زمالـتال مـن الفارسـي إل�ـه ّتن�ـه مما الرغم وعلى
نالمتكو الترEیب على الجملة اسم �طل9  بوصـفه ال�حـث هـذا یتناولـه والذ' اجتماعهما، من َ
  .القسم جملة عل�ه �طل9 واحدة جملة

  :)٢(Oّذاالسترا�ا الرضي/ ج
 �ـاب فـي ،)الكاف5ـة علـى شـرحه (مـن سادسالـ الجـزء فـي القـسم�ة، الجملـة تناولـه فـي       

 حـرف حـذف جـواز إلـى ًمـشیرا منهـا، Eل� یختص وما القسم أدوات بذEر فبدأ القسم، أحرف
  .ها أو االستفهام، بهمزة – الجاللة لفs مع – وتعو�ضه القسم
 معـاني وذEـر وجـوازه، الخبـر حـذف وجـوب وأحـوال االسـم�ة، القـسم جملـة أحEـام ّبـین ّ ثـم

 Eونهـا ّـورجح القـسم، واو �عـد الـواو تكـرار مـسألة ىإلـ أشـار وقـد .القـسم علـى الدالـة األسـماء
ًمعلال عاطفة،   .أ�ضا وجوا�ه )الطلب (السؤال قسم عن ّتحدث Eما. لذلك ِّ
 تلـك بـین ًاقـِّرفم ،مثبتـة Eانـت ٕان وّو�ـأن �ـالالم وتـصدیرها االسـم�ة الجـواب جملـة إلـى وانتقل
 أحEـام ّ'ذاالسـترا�ا ّوAـین نف�ـة،م Eونهـا حـال في عنها ّیتحدث Eما االبتداء، الم بین و الالم
 إث�اتا، وسوف �الالم تصدیره أو ،نوالنو �الالم وتوEیده ٍ�مضارع ّالمصدرة الفعل�ة القسم جملة
  .وال �ما، و0نفى لقد، فتس�قه ًمثبتا ًماض�ا الفعل Eان إن ّوأما .ًنف�ا ال أو إن، أو و�ما،

 أداة واقتـران القـسم، ُّتقـدم مع وشر� قسم اعاجتم: منها إلیها، �شیر  متعددة قضا�ا عن ًفضال هذا
 القـسم ُّتقـدم  ومنهـا.للـشر� ال للقـسم الحـالینین هـذ فـي الجواب ّأن �یر وهو – ئةِّموط �الم الشر�
 ُّتوسطه أ' (القسم اعتراض وEذلك للقسم، ًجوا�ا المضارع  مننافيوحذف ال الماضي، الشر� على

                                                             

لي ، أحد األئمة في علم العرAي ولد هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن دمحم بن سل�مان الفارسي األصل، أبو ع ) 1(
 .٢/١٧٩ واألعالم ١/٤٩٦سنة ثمان وثمانین ومائتین وتوفي سنة س�ع وس�عین وثالثمائة ، �غ�ة الوعاة 

هو دمحم بن الحسن الرضي االسترا�اذ'، نجم الدین ، عالم �العر�Aة، صاحب شرح الكاف�ة البن الحاجب في النحو ، )  2(
 . ٦/٨٦ واألعالم ١/٥٦٧ ، �غ�ة الوعاة ٦٨٦وهي المسماة �الشاف�ة في علم الصرف، توفي وله مقدمة  ابن الحاجب 
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جملـة  وحـذف ، لقر0نـةالقـسمواب جـ وحذف لقر0نة، القسم وابج وحذف ،ٌقائم وهللا ٌز0د: نحو )الكالم
 .القسم جملة عن تنوب التي األلفاp و�عض ،�ه المقسم القسم ، وحذف

 Eثـرة عل�ـه یؤخـذ أنـه بیـد المهمـة، ال�حـث مـصادر أحـد ُّ�عـد الكتـاب هـذا ّأن ّوالشـك     
 .ةاالستطرادات، مع إغفال �عض الجوانب ، وعدم وضوح المصطلحات النحو�

   :)١(األندلسي ّأبوح5ان/ د
 ً�ا�ـا )العـرب لـسان مـن الـضرب ارتـشاف(: Eتا�ـه مـن الثـاني الجـزء أبوح�ـان فـي  تنـاول    

'اللغـو األصـل بب�ـان ابتـدره للقـسم  حـروف ذEـر ّثـم القـسم، بجملـة والتعر0ـف ،)القـسم(لكلمـة ٌّ
 ومـا ال�اء، حذف �عد �ه المقسم ناصب حول النحو0ین واختالف حذفها، إلى ّقوتطر القسم،
 ومـن آخـر، علـى قـسم عطـف فیهـا یجـوز ال ًأحـواال ذEـر Eمـا حذفـه، �عـد القـسم عـن ینـوب

ّیتلقـى التـي الحـروف ب�ان مع ،اسم�ة جملة القسم نEو ًأ�ضا ّح�ان ابن أثارها التي المسائل ُ 
 عEاجتمـا �األخـر القـضا�ا مـن ًعـددا ونـاقش .ذلـك فـي ًالّمفـص والنفي اإلث�ات في القسم بها

 بـین والتفر0ـ9 القـسم، عـن با�ـالجو واالسـتغناء عل�ـه، الجـواب معمـول وتقـد�م والقسم، الشر�
 اإلجا�ـة، حـروف بـ�عض قمـسبو �قـسم الجـواب عـن واالسـتغناء االبتـداء، والم القـسم الم

ّیـوفى حتـى القـسم علـى العطـف جـواز عـدم عـن ًفـضال قسام،اإل عن واإلخ�ار  ّوAـین .جوا�ـه ُ
pه تتلقى وما ومعانیها، لصر0حا غیر القسم ألفا�. 
 أغلب-  في مناقشتها مع– لها �عرض مسألة Eل في النحو0ین آراء یورد أبوح�ان Eان وقد ؛هذا    

ً، لـذا یبـدو أن أ�ـا ح�ـان أكثـر وضـوحا فـي المنهج�ـة مـن سـا�ق�ة، ولكنـه فیهـا رأ�ـه وذEر-األح�ان ّ– 
ًبل تناول أجزاءه Eال على حدة لم یدرس الترEیب القسمي بوصفه وحدة متكاملة، -Eغیره ّ.  

  :)٢(السیوطي الدین جالل/ هـ
 المجرورات، ضمن ،)الجوامع جمع شرح في الهوامع همع:( أسلوب القسم في Eتا�هتناول         

 والالم، والتاء، ،)القسم حروف أصل(ال�اء فذEر الجارة، القسم حروف األول الم�حث في تناول وقد
  .والتاء والواو ال�اء بین قالفرو وEذا منها، Eٍّل �عد والمقسم القسم فعل حEم َّوAین ،ُا�من و والواو،

ه القـسم ّفعـرف )القـسم  جملـة( م�حـث  فـي القـسمي الترEیـب دراسـة إلـى انتقـل ثم   جملـة ّـ�أن
 تـصدیره وحEـم المثبـت القـسم جـواب عـن وتحـدث . �أخـر لخبر0ـة ِّـمؤEدة خبر0ـة أو إنـشائ�ة

                                                             

هو دمحم بن یوسف بن علي بن یوسف بن ح�ان الغرناطي األندلسي، أثیر الدین، أبوح�ان، من �Eـار العلمـاء �العر�Aـة  ) 1( 
 .٧/١٥٢ واألعالم ٢٨١-١/٢٨٠، �غ�ة الوعاة )هــ٧٤٥-٦٥٤(والتفسیر والحدیث والتراجم واللغات، 

'هــو عبــدالرحمن بــن أبــي �Eــر بــن دمحم بــن ســاب9 الــدین الخــضیر الــسیوطي، جــالل الــدین، إمــام حــافs مــؤرخ أدیــب لــه   )2(
  ).٣٠٢-٣/٣٠١ واألعالم ١/١٨٨حسن المحاضرة للسیوطي ( ، )  هـ٩١١-٨٤٩( مصنف ٦٠٠نحو 
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 Eمـا المثبـت، الجـواب علـى )بـل( دخـول  حEـم ّوAـین فـة،ّوالمخف لةّثقالم ّوAإن و�سوف، �الالم
حـذف  وجـواز ًوحـذفا، ث�اتـاإ �الالم القسم جواب اقتران إلى عاد ثم المنفي، الجواب أحEام ّبین

 .ّالمنفي الجواب من) ال(
 وقـسم، شـر� وتـوالي ،)لـوال ( أو )لـو( علـى  القـسم مEّتقـد القـضا�ا مـن جملـة تنـاول Eمـا    

 معمـول قـض�ة إلـى وEـذا وصـلته، الموصـول بـین أو وخبـره، المبتـدأ بـین القـسم إلـى ّقطـروت
 لداللـة الجـواب وحـذف عل�ـه، الجـواب لداللـة القـسم وحـذف عل�ـه، ظرفـه القـسم، أو جـواب
ُوضَوع ،َمَرَج ال ر،ْیَج: هي القسم عن تغني ًألفاظا وذEر عل�ه، معموله  مسألة إلى وأشار ،ْ
 من وذEر الطلب اإلخ�ار و في الصر0ح غیر القسم على ّوعرج .والتوEید األ�مان بین الجمع
  .ونشدتك هللاهللا، وقعیدك هللا، ُوعمرك هللا، ّوعمرتك ُوشهدت، ُعلمت،: ألفاظه
    sوحدة القسم جملة عن للحدیث صراحة یتعرض لم أنه و0لحE ،ل درس بل واحدةE نEر 
 حـرف مـصطلح اسـتخدام فـي دقتـه عدم عن ًالفض حدة، على الكبیرة القسم جملة أرEان من

  .القسم أسماء �عض عن �ه عبر إذ القسم؛
 النحو�ة التي تنازلت حروف القسم وأدواته، مع إشارة �عضها إلى شيء من األدوات Eتب /٢

  :ومنها. أحEامه
وقـد جمعـا .المعجمة الوافي في أدوات النحو العرAي، لألستاذین علي الحمد وجمیل الزعبي/ أ

هــا وصــور اســتخدامها، وEــذا الكلمــات التــي اشــتهرت �ــصور مخــصوصة فــي االســتعمال عمل
، ووجــــوه إعرابهــــا ّوقــــد قامــــا بإ�فــــاء الكلمــــة حقهــــا مــــن وجــــوه اإلعــــراب مــــع التمثیــــل . 'اللغــــو

  .ٕواالستشهاد، وایجاز أشهر ما جاء فیها من آراء
ة ذات صــلة 'وقــد Eــان المــصنفان �عرضــان أحEــام �ــاب نحــو مــا بإیجــاز وترEیــز تحــت Eلمــ

وث�قة �ه، فعلى سبیل المثال لقد عرضا موضـوع الحـال تحـت واو الحـال، وموضـع االسـتثناء 
  .تحت إال، وموضوع المدح والذم عند الحدیث عن نعم وAئس

ًوأما ما یتعل9 �موضوع القسم؛ فقد بینا أحEام حروف القسم في مواطن Eثیرة، فذEروا مثال     ّ
ّوأن التــاء تخلفهــا، وأن الــالم تخــتص �الــدخول علــى لفــs أن الــواو هــي أصــل حــروف القــسم، 

ّوفــي موضــع الحــدیث عــن الــواو تطرقــا إلــى عطــف القــسم علــى القــسم، . نالجاللــة دو غیــره
ٕووجوب حذف الجواب إن تقدمه أو اكتنفه ما �غني عنه، واذا اجتمع شر� وقسم وEان القـسم  ّ

ًمتــأخرا وأن جــواب القــسم االســتعطافي جملــة ّوذEــرا شــرو� جــواب القــسم غیــر االســتعطافي، . ِّ
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ّوفــضال عــن ذلــك فقــد تنــاول المــصنفان األســماء الدالــة علــى القــسم بإیجــاز مبینــین . إنــشائ�ة ً
  .ا�من، وا�م هللا، و�مین، وجیر، وعوض، ولعمر: ٕطب�عتها واعرابها، وهي

ّ Eتب تناولت القسم �صفة خاصة:ًثان5ا ٍ.  
  )١(ابن الق5م الجوز;ة/ أ

ِّو�عــد ابــن القــ� ًم أول مــن أفــرد Eتا�ــا خاصــا لهــذا الموضــوع فــي Eتا�ــه ُّ ــان فــي أقــسام (: ً التب5
، إذا بـدأ الحـدیث عـن معنـى القـسم، ثـم تحـدث فـي فـصول الحقـة عـن دالالت �عـض )القرآن

ًأقسام القرآن ، مرEزا على األقسام الواردة في أوائـل الـسور، ومبینـا �عـض دالالتهـا، وAخاصـة  ًِّ ِّ
  . الجواب، والعالقة بین المقسم �ه والمقسم عل�هِّتلك المتعلقة �حذف

ّغیر أنـه یلحـs علـى هـذا الكتـاب عـدم اشـتماله علـى �حـث لجم�ـع األقـسام الـواردة فـي القـرآن 
ّقالكر0م، حیث اقتـصر علـى �حـث األقـسام الـواردة بلفـs صـر0ح أو �ـالواو، ولـم یتطـر لآل�ـات 

نهــا أداة القــسم، Eمــا  یلحــs عل�ــه Eثــرة التــي ورجــد فیهــا القــسم �ال�ــاء أو التــاء ، أو حــذفت م
االستطراد في �حث قضا�ا ال عالقة لها �القسم ، وغل�ة  على Eثیر من فـصوله التكـرار، لـذا 

 إال أن Eتا�ــه – علــى الــرغم مــن مEانــة مؤلفــه ور0ادتــه  فــي هــذا المجــال –فــإن هــذا الكتــاب 
 .ة الترEی�ة للقسمً�حتاج إلى التنق�ح والترتیب، فضال عن أنه لم یتناول الناح�

  :الجامع5ة الرسائل /ب
  . أطلعت على �عض الرسائل الجامع�ة على النحو التاليوقد 

ـــد ســـیف هللا ســـ�في  .١ ـــشر;عة (القـــسم فـــي القـــرآن الكـــر0م، لخال ـــة ال رســـالة ماجـــستیر، �Eل5
، مEـة المEرمـة  وهـي رسـالة ترEـز علـى الجانـب )Xوالدراسات اإلسالم5ة، جامعـة أم القـر

ق المنعقـــدة وال�مـــین المتممـــة والـــ�من المEملـــة وال�مـــین الغمـــوس وقـــد تطـــر الفقهـــي لل�مـــین
 .ال�احث ألسلوب القسم عند حدود تعر0فه عند اللغو0ین وعلماء النحو

رسالة ماجستیر لعلي بن عبد المحسن (أسلوب القسم في القرآن الكر0م، دراسة �الغ�ة  .٢
، مEة المEرمة   ).X١٩٩١الحارثي، جامعة أم القر

'لقـــسم فـــي القـــرآن الكـــر0م ترEی�ـــا وداللـــة، لعبـــدهللا علـــي عبـــدهللا الهتـــار أســـلوب ا .٣ رســـالة (ً
 )ماجستیر

                                                             

اشــتغل فــي أنــواع العلــوم ، وأفتــى ، ودرس ، ونــاظر ، وشــارك فــي هــو برهــان الــدین إبــراه�م بــن قــ�م الجوز0ــة الحنبلــي ،   )1(
تراجــع  (.ســ�ع وســتین وســ�عمائة ، ودفــن بدمــش9إرشــاد الــسالك ، و بــدائع الفوائــد ،وغیرهمــا ، وتــوفى ســنة : العر�Aــة ، ولــه 

 ).١٠٧ ٩/١٠٦ ، ومعجم المؤلفین ٦٣ – ١/٦٢ ال�غ�ة :ترجمته في 
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  :الدراسـة حدود
 .دراسة نحو�ة وصف�ة تحلیل�ة الكر0م القرآن في القسم أسلوب 

  :ال�حث أهداف
 :یلي ما تحقی9 إلى ال�حث یهدف 

 .معرفة �عض جوانب اإلعجاز في أسلوب القسم .١

 .اإلنشائ�ةالجملة �اعت�ارها  وأنواعها لقسما جملة عناصر ب�ان  .٢

 المعـاني هـذه تت�ـع طر0ـ9 عـن �أنواعهـا، القـسم جملة تؤدیها التي الوظائف  علىعرفالت .٣
 .بینها مشترEة عالقة ّثمة Eان إن ما ومعرفة الكر0م، القرآن في ألنواعها العامة

 .الشرح والتحلیل �اإلنشائ�ة واألسالیب القسم أسالیب بین  القائم التداخل معالجة .٤
 .شواهدها ٕواحصاء القسم جملة استقصاء .٥
 .القسم جملة أنواع �اب في تصنیف آ�ات القسم .٦
 .ًومعنو�ا ًلغو�ا وتحلیلها أشEالها و�Aان القسم جملة أنما� وصف .٧

   :ال�حث مشEلة
  :اآلت�ة األسئلة عن اإلجا�ة ال�حث �حاول

 ًتـساؤال، یثیـر ممـا موضـع، مائةخمـس مـن أكثـر في الكر0م القرآن في ّتكرر أسلوب القسم .١
 الكر0م؟ القرآن في الكبیر القدر بهذا القرآن في القسم ورد لماذا

 والمفسر0ن؟ النحاة عند القسم بجملة المقصود ما .٢
 الكر0م؟ القرآنالقسم في  أنما� ما .٣

  .وغیرها من التساؤالت التي سعى ال�احث لإلجا�ة عنها   
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  :ـثال�ح جمنهـ
 .ال�حث هذا في واإلحصائي والتطب�قي التحلیلي الوصفي االستقرائي المنهج ال�حث �عتمد
  :ال�حث هE5ل

  :حو التاليّعلى الن:من أرAعة فصول ال�حث یتألف 

  القسم وأرEانه وألفاظه تعر;ف و;تناول :لّواأل فصلال 
  القسم تعر;ف: لّاألو الم�حث •

 .اللغة في القسم تعر;ف : لّاألو المطلب -
  .االصطالح في القسم ;فتعر: انيّالث المطلب -
 .القسم ألفا^: انيّالث الم�حث •
  القسم أرEان: الثّالث الم�حث •
  .وخصائصها القسم حروف ًأصل: ا�عّالر الم�حث •

ــــــ              .أصل حروف القسم: لّالمطلب األو     
  .حروف القسم وخصائصها: انيّالمطلب الثــــــ           

 الكر;م القرآن يف القسم خصائص: خامسال �حثالم •
َوقوع القسم �عد حرف جواب: المطلب األول - َُ َِ ْ َ ُْ َ ِ َ َ ُ  
ِأغراض القسم: ّالمطلب الثاني - َ َ ُ َ ْ َ  
  أهم5ة القسم: ّالمطلب الثالث -

  

  أنواع القسم والمحذوفات منه :يانّثال فصلال
   القسم أنواع: لّاألو الم�حث •

  .القسم الصر;ح أو الظاهر: لّالمطلب األو ـــــ
  القسم غیر الصر;ح أو المضمر: انيّطلب الثالم ـــــ

  القسم جملة في المحذوفات: انيّالث الم�حث •
  حذف فعل القسم والمقسم �ه: لّالمطلب األو ـــــ
  .حذف حرف القسم: انيّالمطلب الث ـــــ
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  .حذف جملة القسم: الثّالمطلب الث ـــــ

  جملة جواب القسم: الثّثالفصل ال  

  فعل5ة جملة الجواب: لّاألو الم�حث •
  .اسم5ة جملة الجواب: انيّالث الم�حث •
  �القسم الشرb اقتران: الثّالث الم�حث •
 .الجواب جملة في المحذوفات: ا�عّالر الم�حث •

  

  استخدام أسلوب القسم في القرآن الكر;م: ا�عّ  الفصل الر
  .الكر;م القرآن في القسم ورود أس�اب: لّاألو الم�حث •
  .الكر;م القرآن في المستعملة القسم ^ألفا داللة:  انيّالث الم�حث •
  الكر;م القرآن في وداللته) ال (بـ قالمسبو القسم: الثّالث الم�حث •

  

 ف5مـا وفقـت قد نأكو وأن الكر;م، لوجهه ًخالصا هذا عملي یجعل أن أسأل هللا و
  .األطروحة هذه في عرضت

 هدالمجت أجر لي ّأن فحسبي أخطأت ٕوان ،-وجل ّعز – هللا فمن أصبت فإن
  .المخطيء
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  لّالم�حث األو
َتعر;ف الق ُ ْ   ً لغة واصطالحاَسمـَ

 

  تعر;ف القسم في اللغة: المطلب األول •
شاع فقد )  ١(القسم واحد من أسالیب التوEید التي عرفها الناس في Eثیر من اللغات        

عند العرب Eما شاع عند غیرهم من األمم، فاستخدموه في Eـل مـا تـدعو الحاجـة لتوث�قـه مـن 
ناألخ�ار والوعود والعهود والمواثی9 ، وغیر ذلك مما �ستلزم توEید أمـر ف�مـا �Eـو مـن شـؤو  ن

فقد أطلقوا عل�ـه مـصطلح القـسم أو االقتـسام ، والحلـف وال�مـین ، وسـمي . األفراد والجماعات
 وال�مین، والعهد، والعقد ، والنذر، والـدعاء ، والـشر�، فقـد سـماه ُةَّل�َعضهم �الشهادة واألعند �

نالفقهاء القسم والحلف وال�مـین، وأكثـر ذلـك عنـدهم ال�مـین، ألنـه لفـs یـدل علـى مـا تكـو ف�ـه  ّ
المؤاخــذة وتجــب �ــه الكفــارة، وهــو مــا �عنــیهم فــي ب�ــان األحEــام المتعلقــة �ــال�مین، و0ــدخل فــي 

EیـدحEالـشهادة، أو : م ال�مین عندهم ما سمي �الشر�، وقد �ـسمي الفقهـاء هـذا النـوع مـن التو
، وهــي ألفــاp تــدل علــى أفعــال تعلقــت بهــا �عــض األحEــام الــشرع�ة التــي )٢(األل�ــة، أو النــذر

، وقــد Eــاإل�الء، والــشهادة فــي اللعــان، والنــذر الــذ' �أخــذ حEــم ال�مــین: Eانــت محــل عنــایتهم
وعلى ص�غة ) أ�من( وعلى ص�غة أفعل ) أ�مان( ًوجمعا ) �مین( ًرآن مفردا استعملت في الق

وتكــررت Eلمــة �مــین تــسع مــرات فــي القــرآن الكــر0م دالــة علــى الیــد ال�منــى وهــي فــي ) مفعلــة( 
  . ً Eما سیرد الحقا-جم�ع استعماالتها لم ترد إال �ص�غة اإلفراد

بواب النحو�ة �مصطلح القسم، وقد شاع أما النحاة فقد خصوا هذا التوEید في تسم�ة األ    
عند �عضهم بتسمیته �الحلف وال�مین،  و0دل الحد الذ' وضعه النحاة للقسم �أن میزوه عن 

؛ Eاألدوات، والتكرار، والمصدر، وما إلى ذلك من صور الكالم  �طر التوEید األخر ق
ى األثر اإلعرابي ّالمؤEد، وEان مEان القسم عندهم في �اب المجرورات ؛ ألنهم نظروا إل

  .الذ' تحدثه حروف القسم وهو الجر

                                                             

 فمـا ٤٤، ٢٢ص  . هــ١٣٤٩المعلم عبد الحمید الفراهي،المط�عـة الـسلف�ة ، القـاهرة،: اإلمعان في أقسام القرآن: ینظر ) 1(
 �عدها

مـن اإل�ـالء : واألل�ـة. وهو �مـین عنـد جمهـور الفقهـاء" إن خرجت فأنت طال9: " من  الشر� عند الفقهاء ، قول الرجل ) 2(
�قــوم مقــام الــشاهد فــي اللعــان، وهــي �مــین هــي مــا : والــشهادة..." وهــو أن �حلــف الرجــل �ــأال �قــرب زوجتــه مــدة معلومــة

 .نالمالعن سمیت بذلك ألنها ال تكو إال عند تعذر الشاهد
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  :Oالتعر;ف اللغو
قــسم الــشيء : ، مــصدره) ١( یــدل فــي اللغــة علــى تجزئــة الــشيء–ن �فــتح فــسEو -القــسم    

ّ�قسمه  قسما فانقسم، وقسمه  ًْ ِجزأه ، والقسم : َ أقسام، : النصیب، والحs، والجمع: - �الكسر–ّ
ِما وقــْسَــ Eــذا قُقــسمت: إفــراز النــصیب، �قــال: مْسَــقوال). ٢(سِــجلَم مثــل مِسْقــَوالموضــع م سمة، ً
ــــسمته ــــ :واستق ــــي التنز0ــــل) ٣(سمْســــألته أن �ق ��~��{��|��}���m�x���y��z:، وف

_��`��a����b��c��d��e����l )٤(  
ـــقوال     ـــالح: ُامَسَ ـــم الوجـــه، أ' ذو جمـــال والقَّقـــسُن والجمـــال، وفـــالن مْسُ الوجـــه، وهـــو : ةَمْسَ

ــقُ مٌ ، ورجـل)٥( فــي اإلنــسانأحـسن  مــا ّن Eــل موضــع منــه أخــذ أم الوجــه أ' جمیــل Eلــه؛ Eـَّسَ
َقسما من الجمال، والق   .)٦(ٌالمرأة الجمیلة، ووشي مقسم أ' محسن: �مةِسً

سمة Eأنمــا أتــى فــي Eــل موضــع نــصی�ه مــن الحــسن فلــم : ُوالقــسامة ْالحسن؛ وأصــله مــن الق ًْ ــ ــُ ِ
َّإنمـــا قیـــل مقـــسم ؛ أل: یتفـــاوت، وقیـــل ٌ ننـــه �قـــسم �حـــسنه الطـــرف فـــال یثبـــت دو موضـــعَّ ْ )٧( ،

  .)٨(ووصف الوجه بذلك �عني أن Eل شيء منه معطى قسمه من الحسن فهو متناسب 

حلف :  واستقسمه �ه وقاسمه، وقد أقسم �ا�، أقسام:، والجمع)١( ال�مین- �التحر0ك–والقسم 
ُ والمقسم.)٢(ُحلفــت: ُوأقـسمت. تحـالفوا : وتقاسـم القـوم. لـه َ َالقـسم، والممسم: ْـُ ُ ْـَ الموضـع الــذ' : َ

ِ�حلف ف�ه، والمقسم ُ   . )٣(الرجل الحالف: ُ

                                                             

، دار الكتــب ٣٩٥ألبــي الحــسین، أحمــد بــن فــارس بــن زEر0ــا،ت ،معجــم مقــای5س اللغــة) ٣( نهـــ، تحقیــ9 عبــد الــسالم هــارو
  )قسم ( ٥/٨٦) ت.�ال (العلم�ة، إیران،

، ط�عـة مـصورة عـن ) م٧١١-هــ٦٣٠ت ('مال الدین دمحم بن مEرم بـن منظـور األنـصار، جلسان العرب البن منظور ) 2(
. ط�عة بوالق، المؤسسة المصر0ة للتألیف واألن�اء والنشر، الدار المصر0ة التألیف والترجمة ، مط�عة Eوستاتـسوماس وشـرEاه

 )قسم : (  مادة٣٦٢٨ص /٥ج

-هــــ ١٣٦٩، ط�عـــة حدیثــة منقحـــة ) هــــ٦٦٦ت( 'دالقادار الـــراز الــشیخ اإلمـــام دمحم أبــي �Eـــر بــن عبـــ.  مختارالـــصحاح )3(
 ).قسم  ( ٢٠١٠: ص/ ٥ : ج. ١٩٥٠

  ٤٩:سورة النمل ) 4(

 ). قسم  ( ٥/٨٦معجم مقای�س اللغة  ) 5(

 ). قسم  ( ٥/٣٦٣١،٣٦٣٢اللسام ج ) 6(

 دار - بیــروت– لبنــان -�النــيدمحم ســید E: تحقیــ9. لحــسین بــن دمحم الراغــب األصــفهانيالمفــردات فــي غر;ــب القــرآن،  ) 7(
 ). قسم ( ٦٠٩ص.  المعرفة

مEتب نـشر الثقافـة ، تحقی9 السید أحمد الحسیني، هـ١٠٨٥لفخر الدین الطر0حي ت، مجمع ال�حر;ن ، أساس ال�الغة ) 8(
 ). قسم ( ٣٦٦ص ) ٢/٥٠٥(هـ ج١٤٠٨، الط�عة الثان�ة، اإلسالم�ة
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ًقتل فـالن فالنـا �القـسامة، أ' �ـال�مین: ال�مین، �قال :والقسامة ُ، وهـي األ�مـان التـي تقـسم )٤(ٌ
   )٥(على األول�اء في الدم

  .)٧(ًثم صار اسما لكل حلف) ٦(وهذا هو أصل تسم�ة القسم عند أهل اللغة   
وهــذا . )٩(ً ثــم صــار اســما لكــل حلــف)٨(وهـذا هــو أصــل تــسم�ة القــسم عنــد أكثــر أهــل اللغــة 

التعلیل یرجع إلـى أصـل المـادة الـدال علـى قـسمة الـشيء وتجزئتـه، إذ لمـا Eانـت األ�مـان فـي 
ًالقسامة تقسم على أول�اء المقتول سمیت Eل �مین منها قسما، ثم أطل9 االسم على Eل �مین 

  .وحلف
ّ ال�مــین إنمــا ســمیت قــسما، ألنهــا تجــيء لتوEیــد الخبــر فــي ّ أن إلــى)١٠(ب الواحــد'وذهــ    ً

اإلث�ــات والنفــي، وهــو فــي الحــالین �حتمــل الــصدق والكــذب؛ فاقتــضى مــا یــرجح أحــد هــذین 
ولما Eانت الحاجة إلى ذEر الحلف إنما تحصل عند انقسام الناس " االحتمالین، وهو الحلف 

                                                                                                                                                                                             

ـــذیب اللغـــة،  ) 1( ـــسالم: تحقیـــ9. 'لألزهـــرته ـــى عبدال ، الهیئـــة العامـــة للط�اعـــة والنـــشر، الط�عـــة األول ــــ١٣٨٤ن هـــارو  -هــ
 ) قسم( ٥/٣٦٣٠، واللسان ٥/٢٠١١، والصحاح ٨/٤٢٠ج. م١٩٦٤

 ) قسم( ٣٦٣٠/ج: اللسان ) 2(

 ) قسم( ٨/٤٢٣ جتهذیب اللغة ) 3(

ـــة ) 4( نن �قـــسمو قـــسامة القـــسامة اســـم مـــن اإلقـــسام وضـــع موضـــع المـــصدر ثـــم قیـــل للـــذی: ( 'قـــال األزهـــر، تهـــذیب اللغ
 ).قسم ( ٤٢٣ج)ًأ�ضا

أن �قتل رجل ال �شهد على : ( وتفسیر القسامة) قسم ( ٥/٨٦، ومعجم مقای�س اللغة ج)قسم ( ٥/٢٠١٠الصحاح ج ) 5(
قتل القاتل إ�اه ببینة عادلة؛ فیجيء أول�اء المقتول فیدعو على رجل �عینه أنه قتله و0دلوا بلوث من بینه مثل أن یجدوه 

ًملطخا  ٍّبدم القتیل، أو �شهد رجل واحد أو امرأة واحدة Eل منهما عدل، أو یوجد المقتول في دار رجل بینه وAین القتیل ّ
ًعداوة ظاهرة، فإذا حصلت داللة من هذه الدالالت استحلف أول�اء القتل وورثة دمه، فإن حلفوا خمسین �مینا استحقوا د�ة 

ءٕقتیلهم، وان نEلوا عن ال�مین حلف المدعى عل ، ٨/٤٢٣التهذیب ج: انظر). وهذا قول الشافعي وأصحا�ه. '�ه وAر
  ).قسم ( ٥/٣٦٣١واللسان ج

هـ، ٣٩٥ألبي الحسین، أحمد بن فارس بن زEر0ا، تمعجم مقای5س اللغة،  ، و٥/٢٠١٠الصحاح  مختار: انظر  ) 6(
، دار الكتب العلم�ة، إیران،  الحسین بن دمحم :ات ألفا^ القرآنمفرد  ، و٥/٨٦ج).ت . �ال(نتحقی9 عبد السالم هارو
 . بیروت. م١٩٩٦- هـ١٤١٦، سنة ١الراغب األصفهاني، تحقی9 صفوان عدنان داوود'، �

 ) قسم ( ٥/٣٦٣٠ ، واللسان ٦٠٩ ص 

  )قسم ( ٦٠٩المفردات في غر0ب القرآن ص ) 7(

  ، واللسان٦٠٩ ص مفردات ألفا^ القرآن ، و٥/٨٦ج.معجم مقای5س ، و٥/٢٠١٠الصحاح  مختار: انظر  ) 8(
 ).قسم ( ٥/٣٦٣٠ج

 )قسم ( ٦٠٩المفردات في غر0ب القرآن ص ) 9(

هو علي بن أحمد بن دمحم بن علي بن متو�ة أبو الحسن الواحد'، مفسر عالم �األدب، وله Eتاب أس�اب النزول،   )10(
 ).٤/٢٥٥، واألعالم �٢/١٤٥غ�ة الوعاة .( هــ٤٦٨توفي سنة 
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 �القـسم، وAنـوا تلـك الـص�غة  سموا  الحلف-ق �ه ومEذب �هعند سماع ذلك الخبر إلى مصد
َّـأقسم �قسم إقساما، وأرادوا أنـه أك: فقالوا" أفعل"على د القـسم الـذ' اختـاره، وأحـال الـصدق إلـى ً

  .)١"(القسم الذ' اختاره بوساطة الحلف وال�مین
خبــر إلــى ن  و0ــدل هــذا علــى ارت�ــا� تــسم�ة القــسم �مــا �Eــو مــن انقــسام النــاس وقــت ســماع ال

ــ، فــصار الــذ' �حلــف مؤE �ــهبEِّــذُق ومِّصدُمــ ًدا للقــسم الــذ' اختــاره ومحــ�ال الــصدق إل�ــه، ِّ ً
  .ًولذلك سمي الحلف قسما

وأمــا القــسم فهــو فــي أصــله للقطــع ومنــه قــسمت الــشيء وقــسمته، والقطــع : " )٢(وقــال الفراهــي
 الفــــصل واإل�انــــة ر0مة والجــــزم والقــــولَّ ولــــذلك شــــواهد Eالــــص،�ــــستعمل لنفــــي الر0ــــب والــــشبهة

 ( فهذا هو األصل، ثم اخـتص القـسم مـن بـین األلفـاp �ـشدة الفـصل �ـالقول والصدع والقطع،
، و0ؤ0ـد هـذا )٤()أسـفر الـص�ح ( : Eقـولهم،)٣(واستعماله مـن �ـاب األفعـال لخاصـ�ة الم�الغـة

ُأن الــذ' �قــسم شــیئا �منزلــة مــن �قطعــه و�فــصل بــین أجزائــه، وقــد Eــان القــسم ممــا ت ُ ِ ِْ ِّ ً َفــصل �ــه ّ
   :)٥(األمور العظام وتقطع، قال زهیر

  ج

َفإن الحj م ّ   ُالءَ أو جٌارَفَ أو نٌ 5مین  *ٌه ثالثَعَطْقّ
  

 األصل فإن لذا. بها والقطع األمور فصل ن�Eو �ه الذ' القول على القسم �طل9 أن ی�عد فال
 اللغـو0ین عنـد Eّـدالمؤ 'اللغـو النس9 على الداللة من اللفs إل�ه آل �ما وث�قة صلة ذو 'اللغو

  .والنحو0ین
  

                                                             

، نقـل ١٣/١٤٣  ، دار إح�اء التراث العرAي  بیروت٣'دمحم فخر الدین  الراز ، �) :ت�ح الغیب مفا :( التفسیر الكبیر ) 1(
 ١٠٩: األنعام...) وأقسموا �ا� جهد أ�مانهم لئن جاءتهم آ�ة لیؤمنن بها: ( 'هذا القول الراز في تفسیر قوله تعالى

أكثر عمره في تدبر القـرآن والنظـر ف�ـه وجمـع علومـة، 'هو عبدالحمید األنصار الفراهي من �Eار علماء الهند ، قضى   )2(
ّوEــان �عتقــد أن القــرآن مرتــب ب�انــه ومنــس9 النظــام آ�اتــه، وEــل مــا تقــدم وتــأخر مــن ســورة وآ�ــة بنــي علــى الحEمــة وال�الغــة  ّ

ّورعا�ــة مقتــضى الكــالم فلــو قــدم مــا أخــر وآخــر مــا قــدم ل�طــل النظــام وفــسدت �الغــة الكــالم، خلــف مــن آثــار خــاط ّ ّّ ره ونتــائج ّ
، ودالئـل النظـام والتكبیـل )غیر Eامـل( نظام القرآن وتفسیر الفرقان �الفرقان: ًأفEاره علوما ال تفنى ، منها تفسیره الذ' سماه 

هـــ ١٣٤٩هـــ وتـوفي سـنة ١٢٨٠في أصول التأو0ل وأسالیب القرآن وجمهرة ال�الغة ، وما لم أذEره أكثر مما ذEـرت ولـد سـنة 
 ).اإلمعان في أقسام القرآن(  Eتا�ه انظر ترجمته في آخر

"). احلــولى: " فــإذا انتهــى قــالوا" حــال الــشيء: " نالعــرب قــد تز0ــد فــي حــروف الفعــل م�الغــة، ف�قولــو: ( قــال ابــن فــارس ) 3(
 .٤٤٥الصاحبي ص: انظر. أقسم: قسم، �معنى قطع، فزادوا ف�ه الم�الغة، وقالوا: نوعلى هذا قد �Eو أصل فعل القسم

 ٢٠صعان في أقسام القرآن اإلم ) 4(

ٕهو زهیر بن ر�Aعة بن قر� صاحب المعلقة المـشهورة، والنـاس ینـسبونه إلـى مز0نـة وانمـا نـس�ه فـي غطفـان، جـاهلي لـم  ) 5(
 ١٨دیوان زهیر بن أبي سلمى ص ،) ٥٣-٥١الشعر والشعراء ( یدرك اإلسالم
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ن أ:ًوال�مــین تعنــي أ�ــضا الحلــف والقــسم، والجمــع ــ�م ، ) ٢( اســتحلفته:، واســت�منته)١( وأ�مــانُ
ًوسمي الحلف والقسم �مینا �اسـم الیـد؛ وذلـك أن العـرب Eـانوا إذا حلفـوا ، أو تحـالفوا وتعاقـدوا 

، أو )٤(ى �مــین صــاح�ه، أو �ــضرب Eــل مــنهم ب�مینــه علــ)٣(نوت�ــا�عوا ، ی�ــسطو أ�مــانهم 
نیتماســحو �أ�مــانهم فیتحــالفو ًفــي الحلــف مــستعار مــن الیــد اعت�ــارا �مــا �فعلــه " ، فــال�مین )٥(ن

معنى القوة، وذلـك أن ن إطالق ال�مین على القسم من  وقد �Eو).٦"(المعاهد والمحالف وغیره
  .اًفیها قوة الفصل ف�ما یختلف ف�ه الناس، وقوة في توEید األمور والقطع به

َومنها حلف والتي جاءت �معنى القسم والعهد، والحلف والحلف �Eسر وفتح الحاء لغتـان      ِ
أ' عاهــده، وتحــالف : نالعهــد �Eــو بــین القــوم، وقــد حالفــه: فــي القــسم، فــالحلف �Eــسر الحــاء

اجر0ن  بین المه- ملسو هيلع هللا ىلص–حالف رسول هللا : " )٧(أ' تعاهدوا، وفي حدیث أنس بن مالك: القوم
  .)٨(�عني آخى" واألنصار

أصل الحلف  المعاقدة والمعاهـدة علـى التعاضـد والتـساعد واالتفـاق، فمـا : "   قال ابن األثیر
Eان منه في الجاهل�ة على الفتن والقتال بین الق�ائل والغارات فذلك الذ' ورد النهي عنـه فـي 

ًفـالحلف مثـل القـسم ، ورAمـا �Eـو مجـردا ) ٩" (ِ ال حلف فـي اإلسـالم – ملسو هيلع هللا ىلص –اإلسالم �قوله  ن
��ٿ��ٺ�چ�:عن المقسم �ه وحینئذ ال یراد �ه إال الجـزم والتأكیـد المحـض ، ومـن ذلـك قولـه سـ�حانه

ــــه تعــــالى) ١٠( چ�����ڤ��ٹ��ٹ��ٹ��ٹٿ��ٿ���ٿ ���m�x��y��z���{|��}����~��_��`��a:وقول
b��c��d��e���f������l  ىوقولــه تعــال) ١١) (٩٦(التو�ــة:�m��v����w�������x���y����z��{���|��

                                                             

 )�من ( ٦/٤٩٦٩،  واللسان ٦/٢٢٢١الصحاح  ) 1(

'الحـــسن علـــي بـــن إســـماعیل النحـــو اللغـــو األندلـــسي المعـــروف �ـــابن ســـیدة ، أبـــو المخـــصص  )2( ، المEتـــب )هـــــ٤٥٨ت ('
 . ١١٥:ص/١٣ج  بیروت-'التجار للط�اعة والنشر والتوز0ع

 )�من ( ٦/٤٩٧٠، واللسان ١٥/٥٢٦تهذیب اللغة  ) 3(

 )�من ( ٦/٤٩٧٠، واللسان ١٥/٥٢٦تهذیب اللغة  ) 4(

، Eتاب الشعب، دار مطا�ع الشعب، مصر، جار هللا محمو:أساس ال�الغة) ٦(   ـ ٥١٤ص  .م١٩٦٠'د الزمخشر

 ٨٤٩ص  .المفردات في غر;ب القرآن ) 6(

ّهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن ز0د بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عد' بن النجار أبوحمزة   )7(
المEثر0ن من الروا�ة عنه ، مات وهو ابن مائة سنة وثالث سنین وقیل مائة 'األنصار الخزرجي، خادم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأحد 

 ).٧٢- ١/٧١اإلصا�ة مع االست�عاب ( وعشر0ن سنة 

 . ١١٤'الصحاح، للراز ص  ) 8(

  ٢٦٨لسان العرب، ص  ) 9(

 ). قسم ( ٥/٢٠١٠الصحاح  ) 10(

 ). قسم ( ٥/٢٠١٠الصحاح  ) 11(



 

١٩

}��~��_��`��a��b��c����d��e��f����g��h����l )وقولــــــــه - ســــــــورة المجادلــــــــة-)١٤ 
 �m�µ��¶�������¸��¹��º��»��¼�������½��¾¿��À��Á���Â��ÃÄ��Å������Æ������Ç��È��l:ســــــــــــــ�حانه

  .)١(سورة المجادلة) ١٨(

، )٢(دة ترجع إلـى األصـل الـذ' ذEـره ابـن فـارس وقد تبین مما ذEر أن أكثر معاني هذه الما
ــاء ومــا ت�عــه مــن  ّوهــو المالزمــة، وقــل أن تــدل علــى الحــدة، ولــم �عــرف ذلــك فــي غیــر الحلف ّ ًّ

َومـــن المالزمـــة أطلـــ9 الحلـــف علـــى القـــسم وال�مـــین، وذلـــك أن  اإلنـــسان یلزمـــه . اســـتعماالت َ ُ ِ َ
  .)٣(الث�ات على ما �حلف أو �قسم عل�ه

لــى أن أصــل ذلــك ال�مــین التــي �أخــذ �عــضهم مــن �عــض بهــا العهــد، ثــم  إ)٤( وذهــب الراغــب
ً، وهــذا یــدل علــى أن تــسم�ة القــسم حلفــا إنمــا جــاءت مــن الحلــف )٥(عبــروا �ــه عــن Eــل �مــین

ْأصــل الحلـف والتحــالف، " ن�معنـى العهــد، ومـا �Eــو ف�ـه مــن ال�مـین، والــصح�ح عEـسه، ألن  ِ
ن Eالم أهل اللغة ما یؤ0د أنه سمي بذلك ألنهم ّ، وقد تقدم م)٦("إنما هو من الحلف واأل�مان

نEـانوا یتحــالفو �األ�مـان علــى أن �Eــو أمـرهم واحــدا �الوفـاء، وعلــى هــذا تكـو تــسم�ة القــسم  ن ًن
ًسموا العهد الذ' �Eو �الحلف حلفا وتحالفاًحلفا من المالزمة على ما ذEره ابن فارس، ثم  ًُ ْ َِّ   .ن

ّم حلفا  على ما س�قت اإلشـارة إل�ـه مـن الحـدة المـأخوذة  لتسم�ة القسَّوعول الفراهي في تعلیله ً َِ َ
َمن الحلفاء، فذEر أن معنى الحلف في األصل القطع والحدة، فـشا�ه Eلمـة القسم؛  َـ ّ ِـ : فقـولهم" ِ
ْحلف على أمر Eقولهم قطع، ثم اختص مثل القسم �شدة الفصل والجزم في القول ّ ّ ٍ َ َ")٧(  

نول�س ثمة ما �منع أن �Eو قد روعي   في إطالق Eلمة الحلف علـى القـسم  أصـالن، یرجـع ّ
ّأحــدهما إلــى صــلة المقــسم �مــا �قــسم عل�ــه، وهــو المالزمــة، و0تــصل اآلخــر �ــصفة فــي القــول 

                                                             

 ). قسم ( ٥/٢٠١٠الصحاح  ) 1(

�غ�ــة )هـــ٣٩٥-٣٢٩( أحمــد بــن فــارس بــن زEر0ــا بــن دمحم بــن حبیــب أبــو الحــسن القزو0نــي مــن أئمــة اللغــة واألدب، هــو  ) 2(
  .١/١٩٣ واألعالم ١/٣٥٢الوعاة 

  )حلف ( ٢/٩٨معجم مقای�س اللغة ج: انظر ) 3(

خمــسمائة ، األعــالم هــو الحــسین بــن دمحم بــن المفــضل أبــو القاســم األصــفهاني المعــروف �الراغــب تــوفي ســنة اثنتــین و ) 4(
٢/٥٥. 

 )حلف( ١٨٤المفردات في غر0ب القرآن ص  ) 5(

)6 ( sج: تحقی9. الحیوان، للجاح ،  .٤/٤٧١ناألستاذ عبدالسالم هارو

 ٢١ ص هـ١٣٤٩المعلم عبد الحمید الفراهي،المط�عة السلف�ة ، القاهرة، ،اإلمعان في أقسام القرآن ) 7(



 

٢٠

د وهــــو الحــــدة والقطــــع تــــشبیها لــــه فــــي قــــوة القطــــع بنــــات الحلفــــاء Eًالمؤ ْ َ ّّ ِ  ممــــا ســــب9 شــــرحه -ِــــ
  .وتوض�حه
: ًأ�ـضا، �قـول ابـن منظـور" حلـف"  أنـه �معنـى ، فتـذEر المعـاجم اللغو�ـة)آلى وائتلى(ّ   وأما 

ِّ' أ�ضا، حیث �سو بین )١(وهو ما ذهب إل�ه الفراء" حلف: والفعل آلى یؤلي إ�الء" ُ " حلـف" ً
: ّوقــال الفــراء : " مــن حیــث الداللــة فــي المعنــى، و0نقــل عنــه ابــن منظــور قولــه" آلــى) ٢"(و

ٕوالـى هـذا ). ٤" (ّقـصرت: ُن ألـوت أ'ال �أتل هو م: " ، وقال أبوعبیدة) ٣"(االئتالف الحلف
ة: " المعنــى األخیــر ذهــب الراغــب األصــفهاني فقــال الحلــف المقتــضي : ّــحق�قــة اإل�ــالء واألل�

لتقــصیر فــي األمــر الــذ' �حلــف عل�ــه، وجعــل اإل�ــالء فــي الــشرع للحلــف المــانع مــن جمــاع 
  ).٥"(المرأة

  :قال الشاعر Eثیر
ْرتَدَ نْنِٕاو  * ِهِنْیِم5َِ لlٌِافَا حَال5 اَألُلْیِلَق   ِتَّرَ بُة5َِّل اَألُهْنِ مَ

ّومثله األلوة مثلث الهمزة مخفف الواو وأما مشدد الواو فهي للعود الذ' یتطیب �ه ّ َ)٦.(  
ــــــى یــــــولي إ�ــــــالء، وائتلــــــى �ــــــأتلي ائــــــتالء، وتــــــألى یتــــــألى تأل�ــــــا     ًوالفعــــــل منــــــه آل ِّ ّ أقــــــسم . ّ

: " اإلقــصار عـــن األمــر، ف�قـــال:  فمعناهــاّوأمــا األل�ـــة:" ،وقــال عبدالحمیـــد الفراهــي)٧(وحلــف
للمقصر العاجز عن الشيء، ثم جاء لترك الشيء، منه اإل�الء من النساء على وجه "  اآللى
  ).٨"(القسم

                                                             

مولى بني أسد ، ) عبدهللا بن مروان بدل منظور( وفي �غ�ة الوعاة ( منظور الدیلميهو �حیى بن ز0اد بن عبدهللا بن  ) 1(
نأبوزEر0ا، المعروف �الفراء، إمام الكوفیین وأعلمهم �النحو واللغة وفنو األدب �عد الكسائي �غ�ة الوعاة ) هــ٢٠٧ - ١٤٤( ّ

 .٨/١٤٥ واألعالم ٢/٣٣٣

ــن منظــور  )2( ــرب الب ــسان الع ، ط�عــة مــصورة عــن ط�عــة ) م٧١١-هـــ٦٣٠ت ('بــن مEــرم بــن منظــور األنــصار، جمــال الــدین دمحم ل
) ٤،٥،٦( .بـــوالق، المؤســـسة المـــصر0ة للتـــألیف واألن�ـــاء والنـــشر، الـــدار المـــصر0ة التـــألیف والترجمـــة ، مط�عـــة Eوستاتـــسوماس وشـــرEاه

 "أال: " مادة

 "ألى" المفردات في غر0ب القرآن مادة  ) 3(

 .١٢/١٣٨لجامع ألحEام القرآن للقرطبي  سبب نزولها في ا:انظر ) 4(

 ٢/١٩٢ال�حر المح��  ) 5(

 .٢٢٧١ ص٦الصحاح ج ) 6(

 .٢٠ ص ١٠تاج العروس ج ) 7(

 ٤٩اإلمعان في أقسام القرآن ص  ) 8(
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الحلـف المقتـضي : وأنـه �معنـى" ألـى"      وما ذEره الراغب األصفهاني والفراهي عـن معنـى 
ًاه في القرآن الكـر0م بینـا جل�ـا، فقـد ورد للتقسیر في الشيء الذ' �حلف عل�ه، هو ما نجد معن ً

  :في موضعین هما
فاإل�الء ) ١( m�Q��R��S��T��U����V��WX��Y��Z��[��\��]��^����l: قوله تعالى

في هذه اآل�ة هو �مین �قتضي التقصیر في شيء حلف عل�ه، وهو یراد �ه في هذا الموضع 
 ).٢"(ًن منعت جماعا فهي إ�الءEل �می:" امتناع الرجل عن إت�ان زوجه، �قول أبوح�ان

ً وهو بهذا المعنى قد تضمن حلفا على امتناع  وتقصیر، إال أن لهذا اإلصطالح خصوص�ة  ّ
  .شرع�ة

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ������m�h��i��j��k��l���m��n��o��p��q��r��s��t:قول
u��vw��x��yz��{��|��}��~��_��`a���b��c��d����l )٣.(  

 ال�مــین علــى التقــصیر، وهــو هنــا تقــصیر فــي العط�ــة، ً وهــو فــي هــذا الموضــع یــراد �ــه أ�ــضا
و0ؤEد هذا المعنى سبب نزول هذه اآل�ة، حیث قیل أنها نزلـت فـي أبـي �Eـر الـصدی9 رضـي 

نـه Eـان ممـن خاضـوا فـي حـدیث ؛ أل)٤(هللا عنه عنـدما حلـف علـى أن ال ینفـ9 علـى مـسطح
في النفقة والعطاء الذ'  فإ�الء أبي �Eر هو حلف قصد �ه التقصیر ، )٥(اإلفك؛ في عائشة
 .Eان �عط�ه مسطح

: ّوال �أتـل هـو مـضارع ائتلـى، افتعـل مـن األل�ـة  وهـي الحلـف، وقیـل معنـاه: "  قال أبو ح�ان
 "ُقصرت، ومنه ال �ألونEم: �قصر من افتعل ألوت

                                                             

 .٢٢٦:سورة ال�قرة ) 1(

 ٦/٤٠ال�حر المح�� ) 2(

 ٢٢ :سورة النور  )3(

ّف بن قصي المطلبي، Eان اسمه عوفا  وأما مسطح فهو لق�ه هو مسطح بن أثاثة بن ع�اد بن المطلب بن عبد منا  )4( ً
وأمه بنت خالة أبي �Eر، مات سنة أرAع وثالثین في خالفة عثمان ، �قال عاش إلى خالفة علي وشهد معه صفین ومات 

 )٣/٤٠٩اإلصا�ة . ( في تلك السنة سنة س�ع وثالثین

ت عامر بن عو�مر الكنان�ة ولدت �عد ال�عثة �أرAع سنین أو هي عائشة بنت أبي أ�Eر الصدی9، وأمها أم رومان بن  )5(
-٤/٣٥٩اإلصا�ة ( خم�س ، وماتت سنة ثمان وخمسین في لیلة الثالثاء لس�ع وعشر0ن خلت من رمضان عند األكثر،  

٣٦١( 



 

٢٢

" فلفظــه " آلــى" والفعــل " حلــف" ً       وممــا ســب9 یتبــین لنــا إلــى أن هنــاك فرقــا بــین الفعــل
" آلى" تقاتها قصد بها في القرآن الكر0م الحنث في ال�مین وعدم الوفاء بها ، بینما ومش" حلف
  .والتي تعني الحلف الذ' �قتضي تقصیرا في الشيء المحلوف عل�ه" ّاألل�ة"ومن 

 pــال مــن األلفــاE ونخلــص أ�ــضا إلــى أن ً لــه داللــة خاصــة تمیــزه " ألــى" و" أقــسم" و " حلــف" ً
" ٕلمعاجم �أنهـا ذات داللـة واحـدة وأنهـا �معنـى واحـد، وانمـا لفظـة عما سواه، ل�س Eما ذEرت ا

: یدل س�اق مجیئها في التنز0ل العز0ز على أنها تعنـي الحنـث فـي ال�مـین، وأن الفعـل " حلف
تــضمنا معنــى " ّواألل�ــة" اإل�ــالء" أر0ــد �ــه الــصدق فــي ال�مــین وتأكیــدها وثبوتهــا، وأن : أقــسم 

  .الحلف على التقصیر في الشيء
  ًاصطالحا القسم تعر;ف: انيّالث لمطلبا

، والقسم �مین یؤEد �ه قائله شیئا من إیجاب : عرفوا القسم �أنه    ِّجملة یؤEد بها جملة أخر ََ َُ ٌُ ُ َ � َّ ٌ
اعلـم :" )٣(قـال ابـن سـیدة، و) ٢"(اعلـم أن القـسم توEیـد لكالمـك: " ، قال  سیبو�ه)١(أو جحد

Eّأن القسم هو �مین �قسم بها الحالف لیؤ د بها األش�اء یخبر عنـه مـن إیجـاب أو جحـد، وهـو ّ
، فالجملة المؤEدة هي المقسم عل�ـه، والجملـة المؤEدة هـي القـسم،  ّـجملة یؤEد بها جملة أخر ّ ِّ ِ�

،  والغــرض مــن هــذا التوEیــد إزالــة )٤"(واالســم الــذ' یــدخل عل�ــه حــرف القــسم هــو المقــسم �ــه
، ولــذلك  تجــيء جملــة القــسم ) ٥(اتالــشك عــن المخاطــب بتوEیــد الخبــر فــي  النفــي واإلث�ــ

رAــ� الــنفس �االمتنــاع عــن شــيء أو اإلقــدام : " ً، وعــرف أ�ــضا �أنــه)٦(�لتوEیــد جملــة أخــر 

                                                             

الط�عـة . ف دار التـألی-الـدEتور حـسن شـاذلي فرهـود، القـاهرة: تحقیـ9. ، ألبـي علـي الفارسـياإل5ضاح العضدO :ینظـر ) 1(
، تحقیـ9 فـائز )هـــ٣٩٢ت( '، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي الموصـلي النحـو اللمع في العر5mـة،  )١/٢٦٣( هــ١٣٨٩. األولى

 م١٩٨٨-هــ١٤٠٩فارس، دار األمل للنشر والتوز0ع، األردن، الط�عة األولى 
  بیـروت–، عـالم الكتـب )هـــ٦٤٣ت ('موف9 الدین بن �ع�ش النحو ، شرح المفصل،  )١١٠/ ١٣( ، المخصص )٢٨٦(  

ــشاف5ة،  )٩/٩٠(  ــة ال  مرEــز ال�حــث -مEــة المEرمــة. عبــدالمنعم أحمــد هر0ــد'. د:  تحقیــ9-، البــن مالــكشــرح الكاف5
�العلمي واح�اء التراث اإلسالمي بجامعة أم القر   ). ٢/٨٣٤ ( ن بدو تار0خ-الط�عة األولى. ٕ

، تحقیق عبدالسالم دمحم ھارون، عالم الكتب )ھــ١٨٠ت (ف بسیبویھ ، أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروالكتاب  )2(

  ١٠٤:ص/٣ج. م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت الطبعة الثالثة 

ھو علي بن أحمد بن سیدة اللغوي النحوي األندلسي أبو الحسن الضریر، وقیل اسم ابیھ دمحم، وقیل  إسماعیل، إمام   )3(
، واألعالم ٢/١٤٣بغیة الوعاة ( ھــ، ٤٥٨- ٣٩٨ّ صنف المخصص والمحكم والمحیط األعظم في اللغة اللغة وآدابھا ،

٢٦٤-٤/٢٦٣.(  

 ١٣/١١٠المخصص  ) 4(

 ١٣/١١٠المخصص  ) 5(

 ٩٠:ص/٩ ج بیروت–، عالم الكتب )هــ٦٤٣ت ('موف9 الدین بن �ع�ش النحو  ،شرح المفصل ) 6(
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ًعل�ه �معنى معظم عند الحالف حق�قة أو اعتقادا األصـل خیـر جـيء �ـه لتوEیـد وهو في ) ١"(ّ
 الجمـل التــي نعلــى جهـة مـا تكــو عل�ـه األخ�ـار؛ فEمــا أن" ، ولــذلك جـاءت جملتـه خبـر آخـر

نهي أخ�ار تكو من الفعل والفاعل، والمبتدأ والخیر، Eذلك Eانت الجملة التي هي قسم علـى 
؛ فالجملـة المؤEـد ) ٢" (هذین الوجهین �فأسلوب القسم �قوم على جملتین تؤEد إحداهما األخر

جــواب " بهــا هــي جملــة القــسم، والجملــة المؤEــدة هــي المقــسم علیهــا، وهــي مــا �ــسم�ه النحــاة 
   )٣" (القسم

 اسم هللا تعالى أو صـفة و�مEن أن نقول �ع�ارة أ�س� أنه توEید أمر المحلوف عل�ه بذEر    
ًالقسم جملة لفظا، Eأقسمت �ا�، أو تقدیرا �Eا�، إنشائ�ة Eما : " من صفاته، �قول السیوطي ً

�ــة غیــر �ذEــر، أو خبر0ــة، Eأشــهد لعمــرو خــارج، وعلمــت لز0ــد قــائم، مؤEــدة لخبر0ــة أخــر تال
   )٤(" تعجب
  )٥(عند نقلها عن الخبـرًجردة من الزمان تجردا عارض لها فجملة القسم جملة إنشائ�ة م    

ــا�، أو: أقــسمت �ــا� ، أو حلفــت �ــا�، أو قــال: ًوAنــاء علــى هــذا، فــإذا قــال القائــل.   �قــسم �
: لكر0م قولـه تعـالى، ولذا جاء في القرآن ا�ا�، فال داللة في شي من ذلك على الزمان �حلف

ّـفمـع صـ�اغة الفعـل الماضـي، أكد   )٦( )أولم تكونوا أقسمتم �ا� من قبل مـا لكـم مـن زوال( 
 ومــا ذلــك إال لمــا تحقــ9 أن الجملــة اإلنــشائ�ة - تكونــوا ومــن قبــل-فــي التحدیــد الزمنــي بــذEر

  .مجردة عن الزمان

                                                             

 .١٨ ص٢٠٠٨، أطروحة لنیل درجة الدEتوراه، جامعة �غداد ص5غة نفي القسم في القرآن الكر;م ) 1(

 بیـروت –Eـاظم �حـر المرجـان : ، تحقیـ9)هـ٣٧٧(ّ'لحسن بن أحمد بن عبدالغفار النحو  ألبي على ا،اإل5ضاح: انظر ) 2(
، هــ٤٧١لعبـد القـاهر الجرجـاني ت، المقتصد في شـرح اإل5ـضاح ، ٢٦٥ :ص. م١٩٩٦-هـ١٤١٦ ٢ عالم الكتب �–

 ، والمفــصل ١٣/١١٠ ، والمخــصص ٢/٨٦٢ج. م�١٩٨٢غــداد، ، دار الرشــید للنــشر، Eــاظم �حــر المرجــان. تحقیــ9 د
یوسف أحمـد المطـوع، دار : تحقی9. ، ألبي علي الشلوAینوالتوطئة ، ٩/٩٢٠مفصل البن �ع�ش  ، وشرح ال٣٤٤ص 

دار . صــاحب أبوجنــاح . د:9تحقیــ. اإلشبیليّ الزجــاجي البــن عــصفورل ، وشــرح الجمــ٨٠ص . القــاهرة-التــراث العرAــي
تحقیـ9 ، هــ٦٦٩لعلـي بـن مـؤمن المعـروف �ـابن عـصفور ت، المقرب  ـ و١/٥٢٠ج .م١٩٨٠جامعة الموصـل . الكتب

 وشـــرح الكاف�ـــة الـــشاف�ة ١/٢٠٤ ج. م١٩٨٦، �غـــداد، مط�عـــة العـــاني، 'عبـــد هللا الجبـــور، 'أحمـــد عبـــد الـــستار الجـــوار
 .٢/٣٠٢، والمساعد على تسهیل الفوائد ٢/٨٣٤

 ٢/٨٣٤ ، وشرح الكاف�ة الشاف�ة البن مالك ٩/٩٣، وشرح المفصل البن �ع�ش ٣٤٤المفصل ص : انظر  ) 3(

 ٤٠ ص٢همع الهوامع على جمع الجوامع ج ) 4(

 .٢٣٩ ص١مغني اللبیب ج ) 5(

 .٤٤:سورة إبراه�م ) 6(
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ا جملــة َّــمأ. و جملــة فعل�ــةن قــد �Eــو جملــة اســم�ة أمــن التعر0ــف الــساب9 یتــضح أن القــسم    
فالجملـة الفعل�ـة فـي (، )١(نالقسم؛ فیجاء بها لتوEید جملة المقسم عل�ه، وتكـو فعل�ـة أو اسـم�ة

ــْحَأ: (القــسم، قولــك ــُ �ــا� وأُفِل  فیهــا معنــى ً مــن األفعــال أفعــاالَّونحوهمــا، واعلــم أن)  �ــا�ُمِسْق
�ال�مــین، فتجــر مجــر  ــشَأ( وذلــك نحــو )وهللا(ا �قــع �عــد و�قــع الفعــل �عــدهما Eمــ) فِلــْحَأ('  ُدَهْ

ها جاؤوا �حرف الجر وهو ال�اء إل�صال ِسُفْ� �أنَّفعال ال تتعدا Eانت هذه األَّفلم) ُتْیَم وآلَلْعَوأ
  . معنى الحلف إلى المحلوف �ه

دأ والالم فیها ك مبتُرْمَفع)  هللاُرْمَعَك، ولْ�ِبَ أُرْمَعَك، ولُرْمَعَل(ا الجملة االسم�ة فقولك َّفأم      
  . )٢()قسمي أو حلفي وحذفوه لطول الكالم �المقسم عل�ه(الم االبتداء والخبر محذوف تقدیره 

 مــــن جــــواب، وجوا�ــــه فــــي ِمَسَــــ للقَّوال بــــد: ()٣(وفــــي جملــــة جــــواب القــــسم قــــال الزجــــاج      
ــوهللا ألخ: (وذلــك قولــك) مــا، وال(، وفــي النفــي )، والــالمَّإن: (اإلیجــاب ْ  َجَرَ خــْدَــقَوهللا ل (،)َّنَجُرَ

َوهللا ما خ: ( وتقول في النفي،)ٌد0َْز   .  وEذلك ما أشبهه\،ٌد0َْ زَجَرَ
، ال بدُ الفعل المستقبل في جواب القسم إذا Eان مَّ      واعلم أن َّوج�ا تلزمه الالم والنو    من ن

    )٤()َّنَجُرْخَوهللا لت: (ذلك Eقولك
 عل�ه الكالم قبله، أو وقع القسم معترضا بین َّدلوذلك إذا (وقد �حذف جواب القسم      

   ) ٥()هللاَ وٌقِادَ صَتْنَأ(زأین متالزمین نحو قولك ُج
: جملة القـسم، وجملـة الجـواب؛ وتـشمل ثالثـة أرEـان هـي :  من جملتین أسلوب القسم0ترEبو

ومـا یتلقـى المقـسم عل�ـه ، : ّأما جملة جـواب القـسم فتـشمل. فعل القسم وأداة القسم والمقسم �ه
ً Eمـا سـیرد الحقـا إن -�ه الجواب أ' الرا�� اللفظي المبرز لالرت�ا� بـین جملـة القـسم وجوا�ـه

  .شاء هللا
  
  

                                                             

 ) ٢/٨٣٤(ینظر شرح الكاف�ة الشاف�ة  ) 1(
 ) ٩١/ ٩(شرح المفصل  ) 2(
 واإل�ضاح �الكبر الجمل Eتاب له عصره في العر�Aة شیخ القاسم أبو الزجاجي النهاوند' اسحاق بن لرحمنعبد هو ) 3(

 ).٣/٢٩٩ واألعالم ٢/٧٧ الوعاة �غ�ة ( وثالثمائة وثالثین تسع سنة توفي ، والالمات

، شــفاء العلیــل )٦٩ – ٦٨(، شــرح ملحــة اإلعــراب )٢٩٢ – ٢٩٠( و0نظــر اللمــع فــي العر�Aــة ،)٧٠(الجمــل فــي النحــو  ) 4(
 ). ٢٤٧('، في التحلیل اللغو )٦٩٠ – ٢/٦٨٩(

 ) ١٧١(، و0نظر األسالیب اإلنشائ�ة في النحو العرAي )٩٢(إعراب الجمل وأش�اه الجمل  ) 5(



 

٢٥

  انيّالث الم�حث                                    

  سمـألفا^ الق
  

 العزم إظهار أر0د إذا ًخصوصا الخبر، أو الكالم لتأكید Eوسیلة ، العرب عند قد�م القسم
 وEان اإلنEار، مجابهة في أو معین �شيء النفس إلزام أو األمور، من أمر في إلصراروا

 ومن بها نیؤمنو التي الدین�ة معتقداتهم عن ِّوتعبر الغرض لذلك �ستخدمونها ٌألفاp للعرب
 :األلفاp هذه
ُأقسم :ًأوال ِ ُ:  
تحــالفوا، :  القــومحلــف لــه، وتقاســم:  واستقــسمه �ــه وقاســمه،أقــسم �ــا�" :قــال ابــن منظــور    

ُ، وأقـسمت حلفـت، وأصـله مـن القـسامة، )٤٩:النمـل ( )١( )قالوا تقاسموا �ا� ( وفي التنز0ل 
نالــذین �حلفــو علــى حقهــم و�أخــذو: حلــف لهمــا، والقــسامة: وقاســمهما أ' وهــذا الفعــل . )٢("ن

ًمن أكثر األفعال شیوعا واستعماال في القسم ً.  
 فقـد ح�ـاتهم، فـي اسـتعماله فـي شـائع وهـو والماضـي المـضارع الفعـل العـرب اسـتخدمتوقـد 

  -:لها معن�ان رئ�سان هما): ٣) (ق، س، م(المعني ومادة قسم  الغرض حسب إل�ه نیلجئو
ن �سEو السین، وجمعه أقسام، وترجع إل�ه مشتقات عدیـدة – القسم –وهو :  التجزئة والتفر90

هـو : قـدر ونظـر، Eقولـك: ن�Eو �معنىّجزأه وفرقه، و: �معنى: ًقسم الشيء �قسمه قسما: منها
  :، قال لبیددره، و0دبره، و0نظر Eیف �عمل ف�ه�ق: �قسم أمره، أ'

  )٤(  ألما 5عظك الدهر أمك هابل *قوال له إن Eان 5قسم أمره  
ناستخدمت العرب الفعل المضارع والماضي وهو شائع في استعماله فـي ح�ـاتهم، فقـد یلجـأو 

  :أمثلته في الشعرإل�ه حسب الغرض المعني، ومن 
 

  
  

                                                             

 ٤٩: سورة النمل) ١(

 )قسم ( مادة . )سب9 توض�حها.مرجع ساب9( لسان العرب  :في انظر ) ٢(

 ، مEت�ة ومط�عة مصطفى ال�ـابي الحلبـي، �مـصر٢د الدین بن �عقوب الفیروزآ�اد'، �مج:القاموس المحo5 :في انظر )٣(
 )قسم ( مادة . �٢

ثكلتـك أمـك ، : دعـاء عل�ـه Eقولـه : أمـك هابـل: وقولـه.١٣١،ص  دار صـادر، بیـروت :Oدیوان لبید بن ر5mعـة العـامر ) 4(
  .٢٠ص / ١٥ج:لسان العرب: ابن منظور: انظر 



 

٢٦

  ):١(ّقول النا�غة الذب�اني
ّ لتخبرنَعل5كقسمُ ُألم أ   ُمماُ الهِشْعَّ على النٌ أمحمول* ي   ُ

  

  ):٢(وقول زهیر
  

َ الذO طاف حولِ �البیتُفأقسمت ُ   رجال بنوه من قر;ش وجرهم*ه  ّ ُ ْ ُ ٌ  
j٣(وقول الخرن:(    

        

ٍ�عد �شر   أال أقسمت آس                           ْ ِ*jعلي حي 5موت أو صدی ٍّ  
  ):٤(ّوقول حسان بن ثابت

  

ُأقسمت أنساها وأترك ذEرها  ِ حتى تغیب في الضر;ح عظامي*ُ َ ّ ُ ّ  
  

، أقسمت ال أسي: والتقدیر) ال(حذفتو�الحs في البیتین األخیر0ن جاء لنفي شيء س�فعله، ف
ًمسندا إلى ضمیر الفاعل ُوأقسمت ال أنساها، Eما ورد الفعل أقسمت �ص�غة الماضي 

  ):٥(قالناف�ة، Eقول عار الطائي یخاطب عمرو بن هند) ال(المتكلم مع وجود
  

ًوEنا أناسا ساكنین �غ�طة    ُ   َْ   5سیل بنا تلع المال وأ�ارقه*ّ
ٍفأقسمت ال أحتل إال �صهوة   ُّ ُ حرام علینا رمله وشقائقه*ُ ْ ٌ  

  

  )٦(:سبیل التوEید ف�قولٌو�عظم رجل من هذیل قسمه بتثنیته مرتین على 
  

َقد Eنت أقسمت فثنیت القسم  ُ ُ ُ  لئن نأیت أو رقیت من أممأل*ُّ ُ  
ٍخضبن �عضك من �عض َ َ ْ َ ِ  

@ @

                                                             

�ة بن ض�اب الذب�اني و�Eنى أ�اأمامة و�قال أ�ا ثمامة، �قال Eان أحسنهم دی�اجة شـعر وأكثـرهم رونـ9 هو ز0اد بن معاو ) 1(
Eًــالم وأجــزلهم بیتــا ، Eــان شــعره Eالمــا لــ�س ف�ــه تكلــف  دمحم : تحقیــ9. دیــوان النا�غــة الــذب5اني، )٦١الــشعر والــشعراء ( ً

 .٢٣٢:، صم١٩٧٦الشرEة التونس�ة . الطاهر بن عاشور

بیـروت، دار اآلفـاق الجدیـدة، . الـدEتور فخـر الـدین ق�ـاوة: تحقیـ9. ' األعلم الشنتمرةصنع ،ن زهیر بن أبي سلمىدیوا ) 2(
 ١٠٥:ص. م١٩٨٠ -هــــــ١٤٠٠الط�عة الثالثة، 

 ٢٦:، ص١٩٦٩دیوان الخرن9 بنت هفان بن بدر، تحقی9 حسین نصار، دار الكتاب العرAي،  ) 3(

 )٤٢:(عبدالرحمن البرقوقي،بیروت، دار األندلس، ص: ّدیوان حسان بن ثابت، تحقی9 ) 4(

، القــاهرة، ٢عــادل ســل�مان،ن �:دیــوان حــاتم الطــائي، صــنعة ع�ــسى بــن مدرEــة الطــائي، روا�ــة هــشام الكلبــي، تحقیــ9 ) 5(
 .١٤٢،١٦٢،٢٤٩:، ص١٩٩٠مEت�ة الخانجي،

 .١٢١:،ص٣،ج١٩٦٥ار القوم�ة للنشر، شرح دیوان الهذلیین ، نسخة مصورة عن مط�عة دار الكتب ، القاهرة، الد ) 6(



 

٢٧

  ):١( وEقول طرفة بن العبد
  

ٍفأقسمت على النصب إني لمیت �متلفة  َ ْ ِ ٌ ِّ ِّ ُ ُ   )٢(ٍل5ست �غرب وال خفض*ُ
َیلحــs فــي قــول طرفــه أنــه �عظم �مینــه عنــد األنــصاب، للدال ــ لــة علــى قداســة المEــان ِّ

ِوصدق وتجرد المقسم ُ.  
  ):٣(Eما ورد �ص�غة المضارع في قول المسیب بن علس

  

ْفُأقسم أن لو التقینا وأنتم  ُ ُ لكان لكم یوم من الشر مظلم*ِ ْ ُ ِّ ٌ  
  

ّأنهــا وردت �Eثــرة فــي الماضــي والمــضارع مــسندة إلــى ) أقــسم ( و0لحــs فــي صــ�غة الفعــل   
Eّر منـــه والمؤنـــث، إال أنهـــا قـــل أن ورودهـــا مـــسندة إلـــى ضـــمیر ضـــمیر المـــتكلم المفـــرد، المـــذ ّ ّ

  ):٤(الجمع، Eما في قول معقل بن خو0لد الهذلي
  

ِّو عمنا في Eل یبن  ُ ًولو قرب اإلنسان عمرا وEاهال* ٍوم Eر;هة   ـــــــِّ ً ْ َ ّ  
  وال فیهما حتى تفكُّ السالسال* ُإذا أقسموا أقسمت ال أنفكُّ منهم  

  

  ):٥(وقول األعشى
  

ُم ال نعطE5م عرار  أقسمت   ًإال عرارا فذا*َ
  

وقاسـم ) ٦( �m�¿��À����l:للتكثیـر، أ' جـزأه، ومنـه قولـه تعـالى:  �التـضعیف- :مهَّوقـس
أخـذ Eـل واحـد مـنهم : واقتـسم القـوم الـشيء بیـنهم، أ'. أخـذ Eـل منهمـا قـسمه: ٌفالن فالنـا أ'

 �فـتح القـاف –هـو القـسم إلى غیر ذلك من المشتقات التي ذEرتها Eتب اللغـة، و. نصی�ه منه
  .سبب وأس�اب:  وجمعه أقسام، مثل–والسین 

                                                             

ق ٦٠-٨٦نحـو ( 'هو طرفة بن العبد بن سف�ان بن سعد، ال�Eر الوائلي، أبوعمرو، شاعر جاهلي من الط�قة األولـى،  ) 1(
 .٣/٢٢٥األعالم ) هــ

مع اللغة ّدر0ة الخطیب، ولطفي الصقال، دمش9، مطبوعات مج:  تحقی9' شرح األعلم الشنتمردیوان طرفة بن العبد،  )2(
 .١٧٠:، ص١٩٧٥العر�Aة، 

، ومثـل هـذا ١٣٤:،ص١٩٩٤شعر المسیب بن علس، جمـع وتحقیـ9 ودراسـة أنـور أبوسـو0لم، منـشورات جامعـة مؤتـة،  ) 3(
، ٨٠: ص١٩٥١في دیوان حمید بـن ثـور الهاللـي، صـنعة عبـدالعز0ز الم�منـي، القـاهرة، مط�عـة دار الكتـب المـصر0ة، 

م، ١٩٨٤غر، تحقیــ9 فخــر الــدین ق�ــاوة، الط�عــة األولــى، بیــروت، مؤســسة الرســالة، Eتــاب االخت�ــار0ن، األخفــش األصــ
 .١٩٣:ص

 .٥٤:، ص٣:شرح دیوا الهذلیین، ج ) 4(

 )٣٢: (دیوان األعشى، ص ) 5(

  .٤:  سورة الذار0ات ) ٦(



 

٢٨

 في معرض األ�مـان فـي -ً Eما سنوضح الحقا-وقد ورد استعمال هذا الفعل في القرآن الكر0م
ً وعــشر0ن موضــعا، ماضــ�ا ومــضارعاواحــد ً ً، مثبتــا ومنف�ــا، وهــو أكثــر أفعــال القــسم ورودا فــي ً ً ً

   .سم �هًالتنز0ل وأكثرها اقترانا �المق
  :  األفعال التال�ةً أ�ضا�ستعمل منهو
  .حلف �ا� حلفا: أقسم �ا� إقساما أ'  - أ

���m�Â��Ã�����Ä��Å:أقـــــسم لـــــه، أو شـــــارEه فـــــي القـــــسم، ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى: قاســـــمه-ب
Æl )١ (  

ن : ومــن األســماء المختــصة �القــسم، وهــي -ج ــا�م :  هللا، ولعمــر هللا ، ولعمــرك، نحــو قــولهمُ
ّفعلن، ولعمر هللا ألذهبن، ولعمرك إنه الح9، على حذف الخبـر فـي جم�ـع ذلـك،  هللا ألُا�من 

  . )٢( هللا قسمي أو المقسم �ه، وEذا في لعمر هللا ولعمركُا�من : والتقدیر
  ):٣(قول لبید بن أبي ر�Aعة

  وال زاجرات الطیر ما هللا صانع * Oلعمرك ما تدر الضوارب �الحصى
  ):٤(وقول األعشى

ّ  على المرء إال عنا معن* هذا الزمن لعمرك ما طول ُ  
  :)٥(وقال صخر بن عبدهللا الهذلي

  ماماِ الحُ وما تغني التم5مات*ٌلعمرك والمنا5ا غال�ات
) ُــ�من أ( المقــصود هنــا هــو اســم موضــوع للقــسم، وألفــه ألــف وصــل، ولــ�س  : )5ُمــن أ( و -د

ف تــسق� مــن المــستعملة ّالــذ' هــو جمــع �مــین، وألفــه ألــف قطــع، والــدلیل علــى ذلــك أن األلــ
  :للقسم في درج الكالم، Eما في قول الشاعر

  )٦(Oنعم، وفر;j ل5من هللا ما ندر* ّفقال الفر;j لما سألتهم 
  

                                                             

 .٢١: سورة األعراف  ) 1(

 .١٣/١١٥ والمخصص ،٩/٩١، وشرح المفصل البن �ع�ش ٧٤، ٧٣، والجمل ص٣/٥٠٢الكتاب : انظر) ٢(

أحــد الــشعراء الفرســان األشــراف فــي الجاهل�ــة، وهــو أحــد أصــحاب : 'هــو لبیــد بــن رAی�عــة بــن مالــك، أبــو عقیــل العــامر ) 3(
 ١٧٤:شرح دیوان لبید ، ص، )٥/٢٤٠، واألعالم ج١٢٣الشعر والشعراء ( المعلقات، أدرك اإلسالم ووفد علي النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 ١٥:عشى، صدیوان األ ) 4(

 ٦٢:ص٢ شرح دیوان الهذلیین، ج) ٥(

، تحقی9 دمحم عبدالخال9 عض�مة، )هــ٢٨٥ت ( ّأبو الع�اس دمحم بن یز0د المبرد المقتضب،  :، وانظر٣/٥٠٣الكتاب  ) 6(
  ٣٢٠:ص/٢  ج. بیروت- عالم الكتب 



 

٢٩

، )١( �m�Í��Î��Ï��Ð�l:تحــالفوا، ومنــه قولــه تعــالى: اقتـسموا:  �قــال-:سم اقتــ -هـــ
عضین، هم الذین جعلوا القرآن : ، وقیل - ملسو هيلع هللا ىلص –وهم الذین تقاسموا وتحالفوا على الكید للرسول 

@)٢(آمنوا ب�عضه، وEفروا ب�عضه اآلخر @

��}���m�x���y��z:تحــالفوا، ومنــه قولــه تعــالى: تقاســم القــوم، أ': �قــال :تقاســم -و

|��}��~��_��`��a����b��c��d��e��l�)فهـــي �معنـــى التحـــالف، أو  )٣
  :)٤(�س�ة بن Eلثومطلب �عضهم القسم من �عض؛ ومن ذلك ما جاء في قول ق

 

  ًما وجدوني ذل5ال EالذO وجدوا * �اw لوال انEسار الرمح قد علموا
ًقد یخطم الفحل قسرا �عد عزته ُ ِ   ُّ  وقد یرد على مEروهه األسد *ُ

  

  :)٥(ًوقول ساعد بن جؤ5ة أ5ضا 
  

  ّلدO حیث القى ز;نها نصیرها* 5Xغ5الن �اw المجید لقد ثو 
O - wنه أن �قسم �هطلب م@:استقسمه �ا .  
  :�قول الراغب  على حقهم و�أخذونه،ن ال�مین، والجماعة �قسمو:ومن معانیها: القسامة -ز
ّإن القسم �معنى ال�مین، أصله من القسامة، وهي أ�مان تقسم على أول�ـاء القتیـل إذا ادعـوا ( 

ندلیـل دو البینـة، ف�حلفـو خمـسین �مینـا تقـسم ع على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهـم لـیهم ، ن
القسم Eان في األصـل تقـس�م أ�مـان، ثـم صـار �ـستعمل : ًثم صار اسما لكل حلف، فEأنه أ'

، والعالقــة بــین هــذین المعنیــین الرئ�ــسین للقــسم وث�قــة الــصلة، )٦(فــي نفــس الحلــف واأل�مــان 
  .قو�ة الرAا�

  
   

  

                                                             

 .٩٠:  سورة الحجر  )1(

شــهاب الــدین  :ني فــي تفــسیر القــرآن العظــ5م والــس�ع المثــانيروح المعــا: انظـر أقــوال المفــسر0ن فــي اآل�ــة  فـي تفــسیر )٢(
  ).٤٠/ (١٤،ج محمود اآللوسي، دار الفEر ، بیروت

  .٤٩: سورة النمل  ) 3(

 ٢٠٢:، ص١ ج .م١٩٩٢ . �٢. بیروت ، لبنان. دار الكتب العلم�ة . شاهین عط�ةشرح دیوان أبي تمام،  ) 4(

 .٢١٧:، ص٢شرح دیوان الهذلیین، ج ) 5(

 ال5مـین واآلثـار المترت�ـة: 'ال�قظـان عط�ـة الجبـور . وانظر د .٦٧٠مفردات ألفاp القرآن ، ص : الراغب األصفهاني )  6(
  .  ١٩٣-١٩٢ ، ص عل5ه



 

٣٠

  حلف: ًثان5ا
ُالقــسم �التحر0ــك:(قــال ابــن منظــور     َ ِال�مــین: َ سم(المعجمــات وقــد ورد فــي ) ١)(َ َأق َ ــ �معنــى ) َْ
َحلف( َ َحلف (، و)2)(َ َ َأقسم(�معنى ) َ َ َْ)(3 .(  

َّقإال أن أ�ـا هــالل العـسEر فــر بینهمــا �قولـه ' َّالقــسم أبلـغ مــن الحلــف ألن معنـى قولنــا :(َّ ِ ْ َ ُ َ ُأقسم (َ ِ ُْــ
 قـد َّأنه صار ذا قسم �ا�، والقسم النصیب والمراد أن الذ' أقسم عل�ـه مـن المـال وغیـره) �ا�

القـــسم، : أحـــرزه ودفـــع عنـــه الخـــصم �ـــا�، فـــال تخـــرج  هـــذه المـــادة عـــن معنیـــین رئ�ـــسین همـــا
ِوالعهـــد، والحلــــف والحلـــف   �Eــــسر -ِفــــالحلف .  لغتـــان فــــي القـــسم– �فــــتح الحـــاء وEــــسرها –َ

نتعاهـدوا، و�Eـو �معنـى : وتحـالف القـوم. أ' عاهده: نالعهد �Eو بین القوم، وقد حالفه:الحاء
  بین المهاجر0ن  واألنصار - ملسو هيلع هللا ىلص –حالف رسول هللا : ( جاء في حدیث أنسوعل�ه ما ،آخى

  . آخى بینهم: أ')  ٤) (في دارنا
ًورد هـذا الفعـل مـسندا إلـى ضـمیر وهذا الفعل Eثـر شـیوعه واسـتعماله فـي أسـلوب القـسم،      

ّالمتكلم المفرد والمذEر والمؤنث، Eما في قول حسان بن ثابت ّ)٥:(  
 

ًحلفت فلم أترك لنفسك ر;�ة   َ ِ ِ ْ ُول5س وراء هللا للمرء مذهب* ُ ِ َ  
  

لتأكید صدق القائل على ما �قول، ) غیر Eاذ�ة( ات�اعه بلفs ) حلف(و�غلب في الفعل 
'وخلوه من الكذب، Eقول امرأة تذم زوجها قتادة ال�شEر ُّ ِّ:)٦(  

  

ّحلفت فلم أكذب واال فكل ما  ٕ ْ ْ    حاف5هُملكت لبیت هللا أهد5ه* ُ
ء الق�س   )٧('وEقول امر

ًإني حلفت 5مینا غیر Eاذ�ة  ُ   ّإنك أقلف إال جال القمر*  ِّ
 sاذ�ة( وقد �أتي �غیر لفE غیر(ما في قول حسان بن ثابتE  ،:)٨(  

                                                             

 )  ١٢/٤٨١(، )قسم(، لسان العرب ) 1(

 ) ٢/٥٠٥(ج )٥٠٧(، أساس ال�الغة )٤٠٣(ینظر مفردات غر0ب القرآن  ) 2(

 ) ٣/١٢٩ (،)فحل(، ینظر القاموس المح��) ٤ (

 ، حدیث ٥٠٧ص / ٢، ج.حبیب الرحمن األعظمي، عالم الكتب، بیروت:عبد هللا بن الزAیر الحمید'، تحقی9:المسند ) 4(
 ) . ١٢٠٥( رقم 

  )٥:( صدیوان حسان بن ثابت ) 5(

 .١٥١٧:،ص٤، جشرح حماسة أبي تمام ) 6(

، وزارة الثقافة ، عمOشرح دیوان امر الق5س) ٢( ّ، عمر الفجاو  ١٢٣:ان، األردن ص'

 ). ٥:(ّدیوان حسان بن ثابت، ص ) 8(



 

٣١

  

ًوحلفت ال أنساكم أبدا   ُما رد الطرف العین ذو شفر*  ُ َ ُ َّ ّ  
  OِّذEر الغو لذاذة الخمر*  ُوحلفت ال أنسى حدیثك ما 

ًي اثنـي عـشر موضـعا، منهـا ، ف الكر0م في معرض األ�مان في القرآن  هذا الفعلوجاء      
واو " ، جـاءت صــ�غة الفعــل المـضارع فیهــا مــسندة إلـى الــضمیر المتــصل ًأحـد عــشر موضــعا

ى الــضمیر الــدال علــى المخــاطبین ًوفــي موضــع واحــد فقــ� مــسندا إلــ)  ن�حلفــو" ( الجماعــة
  :طین همامن حیث ذEر أداة القسم أو حذفها في نم، وجاء هذا الفعل ) حلفتم(

  : لّالنمo األو
  .) إن شاء هللا–ً�أتي تفصیلها الحقا –في ستة مواضع ( ؛المقسم �ه+ األداة+ الفعل 

  :انيّالنمo الث
 �ــأتي –ًورد فــي ســتة مواضــع أ�ــضا ، علــى ثالثــة أشــEال ) المحــذوف( المقــسم �ــه +  الفعــل

  . في موضعهاً الحقاتفصیلها
مـن حلـف علـى �مـین فـرأ� غیرهـا خیـرا منهـا فل�Eفـر، ول�ـأت الـذ' هـو :(  ملسو هيلع هللا ىلص-وقال الرسـول 

   )١(..)خیر
  
  
  
  
  

   ال5مین:ًثالثا
َّاسم للقسم مستعار، وذلك أنهم Eانوا إذا تقاسموا على شيء تصافقوا �َأ�مانهم، ثـم ال�مین      َُ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ ُ َْ ُ َ ََ َ ٍَ َ ََ َ ُ َّ ِ

Eَثر ذلك ح َِ َ ُ ًتى سمي القسم �میناَ ْ ِ َِ ُ َ َُ َ ّ ن�مـین علـى وز فعیـل، : ، بز0ادة �اء قبل الحـرف األخیـر)٢()َّ
  .دینی�مین اإلنسان، والقوة، والقدرة، والمنزلة، وال: لها عدة معان، منها

  .الحلف والقسم، وهو المعنى الذ' یهمنا �الدرجة األولى في هذا الس�اق:  ومن معانیها
المتحالفین، والمتعاهدین، قد �ـضع Eـل منهمـا �مینـه فـي �مـین اآلخـر، وال�مین مأخوذ من أن 

  .)٣( �m�Ç��È���������É��Ê��Ë...l:فصار الحلف �سمى �مینا، قال تعالى

                                                             

ص  / ٢ج: أخرجه االمام مسلم في صح�حه .مؤسسة مناهل العرفان، بیروت:Oصح5ح مسلم �شرح اإلمام النوو )١(
 .، Eتاب األ�مان، من حدیث أبي هر0رة ٢٣

 )٤٢٩(قالفرو اللغو�ة  )٢(

 ).٨٩: (جزء من اآل�ة: سورة المائدة )٣(



 

٣٢

إنما سمیت : ، وأ�مان، وقیلُا�من : القسم، والجمع: وال�مین:( جاء في مختار الصحاح
tبذلك، ألنهم Eانوا إذا تحالفوا، ضرب Eل امر منهم � ، وردت )١( )مینه على �مین صاح�هّ

 :ًعند العرب قد�ما في صور مختلفة وهي) �مین(ص�غة القسم 
  :)٢(مجردة من داللة القسم Eما في قول زهیر بن أبي سلمى

 

ّفإن الحj مقطعه ثالث    5مین أو نفار أو جالء  *ّ
  

  :)٣(متصلة بلفs القسم، Eما في قول زهیر أ�ضا
 

ِرجال بنوه من قر;ش وجرهم*فأقسمت �البیت الذO طاف حول ُ  
  ِّعلى Eل حال من سحیل ومبرم* 5ًمینا لنعم السیدان وجدتما 

  

ء - ' وقد جاءت متصلة بلفs الجاللة دو وجود القسم أو مشتقاته، Eما في قول امر ن
  :)٤(الق�س

5ًمین هللا أبرح قاعدا : فقالت   ولو قطعوا رأسي لد5ك وأوصالي*ُ
ًوســمیت ال�مــین �مینــا )  هللا ُا�مــن أ�ــم هللا ، و ( : العــربو�قــع تحــت لفظــة �مــین قــول       

أعطـاه صـفقة ب�مینـه علـى : Eانوا إذا تحالفوا أو تعاقدوا تـصافقوا �أ�مـانهم واذلـك قیـل: " ّألنهم
ّهذا األمـر، ثـم سـموا الحلـف �مینـا علـى ذلـك المعنـى، وأنثـوا ال�مـین علـى تأنیـث الیـد، فقـالوا ً ّ :

ًحلف �مینا برة، و�مینا   ." فاجرةًّ
 وقد وردت هذه الص�غة في الحدیث الذ' رواه ابـن عمـر رضـي هللا عنهمـا، عـن رسـول هللا  

نملسو هيلع هللا ىلص، وقد سمع �عض الناس �طعنو في إمـارة أسـامة بـن ز0ـد رضـي هللا عنهمـا، فقـام الرسـول 
نإن Eنتم تطعنو في إمراته فقد Eنتم تطعنو فـي إ: ( ملسو هيلع هللا ىلص فقال مـرة أب�ـه مـن قبـل، وا�ـم هللا إن ن

                                                             

 .٧٤٥ص : ر الصحاح مختا)١(

 ٦٧ - ٦٦:شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص )٢(

 .)٣٣:المصدر الساب9، ص (٦٧ - ٦٦:شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص )٣(

ء الق�س، ص )٤(   ٢٢:'دیوان امر
 

  

  

  

 



 

٣٣

Eٕــان لخل�قــا لإلمــارة، وان Eــان لمــن أحــب النــاس إلــي، وان هــذا لمــن أحــب النــاس إلــى �عــده ٕ ً( 
)١(.  

�مـین هللا، ولكـن معنـاه �مـین الحـالف �ـا�، ألنـه ال یجـوز أن : وا�م هللا �عني: "  قال العیني 
  )٢("نٕیوصف هللا �أنه �حلف ب�مین، وانما هو من صفات المخلوقی

وأصـل ال�مـین أنهـم Eـانوا إذا تحـالفوا : (  وقال أبو اسح9 ابـراه�م بـن عبـد هللا النجیرمـي     
أعطاه صفقة �مینه على هذا األمـر، ثـم سـموا الحلـف : وتعاقدوا تصافقوا �أ�مانهم، ولذلك قیل

) ا فـاجرةحلـف �مینـا بـرة و�مینـ: �مینا على هذا المعنى، وأنثـوا ال�مـین علـى تأنیـث الیـد، فقـالوا
)٣(.  
ّوذهب الواحد' إلى أن ال�مین إنما سمیت قسما؛ ألنها تجيء لتوEید الخبر في االث�ات       ً

والنفي، وهو في الحالتین �حتمل الصدق والكذب؛ فاقتضى مـا یـرجح أحـد هـذین االحتمـالین، 
 ولما Eانت الحاجة إلى ذEر الحلف إنمـا تحـصل انقـسام النـاس عنـد سـماع ذلـك" وهو الحلف

" أفعـل "  سـموا الحلـف �القـسم، وAنـوا تلـك الـص�غة علـى –الخبر إلى مصدق �ـه ومEـذب �ـه 
ْأقسم �قسم إقساما ، وأرادوا أنه أكد القسم الذ' اختاره، وأحال الصدق إلى القـسم الـذ' :فقالوا  ِ ً

  ـ )٤"(اختاره بوساطة الحلف وال�مین

قو0ر ال�احث ال فر بین القسم والحلف لوجود التر      ادف في اللغة العر�Aة ، إذ أن القرآن �
ًولــم �قــصرها  أبــدا علــى ال�مــین الــصادقة ال�ــارة بــل  إنــه عبــر ) أقــسم( الكــر0م اســتعمل مــادة 

  : في  �أقسم
في المواطن التي Eانت فیها ال�مین صادقة وذلك Eاألقـسام التـي جـاءت مـسندة إلـى ذاتـه   - أ

 .العل�ة
�����m�}��~��_��`��a��bc���d:ىفي األ�مان الكاذ�ة Eما جاء في قوله تعال  - ب

ef��g��h��i��j����l )٥(  
                                                             

، صح�ح في والحدیث ) 1(  6252 :الحدیث رقم هللا، وا�م :النبي قول �اب والنذور، األ�مان Eتاب 'البخار

 ٢٣/١٦٧'القار  عمدة ) 2(

، أخذ عنه أبو الحسین المهلبي وجنادة اللغو وجماعات  أبو اسح9 ابراه�م بن عبد هللا النجیرمي)٣( ' هو النحو اللغو ' '
 .  ٣٤: ، أ�مان العرب في الجاهل�ة، ص�مصر

دار القبلة . رالسید أحمد صق: تحقی9. ' الن�سابورلواحد'، ألبي الحسن علي بن أحمد اأس�اب النزول: انظر ) 4(
 .١٦٦،١٦٧:، ص.هـــ١٤٠٧ جدة، ومؤسسة علوم القرآن ببیروت، الط�عة الثالثة، -اإلسالم�ة

 .٥٣:سورة المائدة ) 5(



 

٣٤

   آلى:ًرا�عا
والفعـل . نآلى فـالن و0ؤولـو مـن مـادة األل�ـة بزنـة فعیلـة وهـي ال�مـین، وجمعهـا األال�ـا:" �قال 

ًحلف، وتألى یتألى تأل�ا: ً إ�الءآلى یؤلي ّ آلـى �فعـل، وآلیـت : ة، فـإذا قیـلَّـ، واالسـم األل� )١( )ّ
ّسم على ترك الفعل، ألن ال�مین �منزلة النفي للفعل، حتى �أتي �ـالالم التـي هـي أفعل، فهو ق

وهللا أفعل وأقـسمت أفعـل وهـي ألفـاp تـدل علـى : وEذا قولكآلة القسم ، Eقولك آلیت ألفعلن، 
Eـاإل�الء، والـشهادة فـي : أفعال تعلقت بها �عـض األحEـام الـشرع�ة التـي Eانـت محـل عنـایتهم

  :ذ' �أخذ حEم ال�مین قال الشاعر Eثیراللعان ، والنذر ال
  

  ٕوان س�قت منه األل5ة برت*  قلیل األال5ا حافl ل5مینه
  

، )٢(ومثله األلوة مثلث الهمز مخفـف الـواو وأمـا مـشدد الـواو فهـي للعـود الـذ' یتطیـب �ـه    
ًوالفعــل منــه آلــى یــولي إ�ــالء، وائتلــى �ــأتلي ائــتالء، وتــألى یتــألى تأل�ــا، أقــسم وحلــف ّ قــد و )٣(ّ

��m�Q��R��S��T��U����V��WX��Yوردت هــذه المــادة فــي القــرآن مــرتین فــي قولــه تعــالى

Z��[��\��]��^����l )ـــــــــه تعـــــــــالى)٤ ���m�h��i��j��k��l���m��n��o��p:، وقول
q��r��s��t�����u��vw��x��yz��{��|��}��~��_��`a���b��c��
d����l )٥ (  
آلــى �فعــل، وآلیــت أفعــل، فهــو : ل�ــة، فــإذا قیــلًآلــى فــالن یــؤلي إ�ــالء، واالســم األ:" ف�قــال     

ّقسم على ترك الفعل، ألن ال�مین �منزلة النفي للفعل، حتى �أتي �الالم التي هي آلة القسم ، 
  ):٦(وهللا أفعل وأقسمت أفعل، ومنه قول المتلمس: Eقولك آلیت ألفعلن، وEذا قولك

 

ّ حب العراق الدهر أطعمهآلیت   )٧(ر;ة السوسُّ والحب 5أكله في الق* َّ
  

                                                             

 ).أال( لسان العرب مادة  ) 1(

 ٢٢٧١ ص ٦الصحاح ج ) 2(

 ١٩٦٥و0ت مط�عة حEومة الك. عبدالستار أحمد فراج: للزAید' ، تحقی9 . تاج العروس من جواهر القاموس ) 3(
 ٢٠ ص١٠ج

 ٢٢٦ :سورة ال�قرة ) 4(

 ٢٢:سورة النور ) 5(

ت ( �هو جر0ر بن عبدالعز من بني ضب�عة ، من ر�Aعة شاعر جاهلي من أهل ال�حر0ن، وهو خال طرفة بن العبد ) ٦(
 )٢/١١٩األعالم) ( هــ٥٠

محب الدین الخطیب، القاهرة، : ححه'أ�مان العرب في الجاهل�ة النجیر أبو إسحاق إبراه�م بن عبدهللا الكاتب، ص) ٧(
 ٢٢:هـ ص١٣٣٤المط�عة السلف�ة 



 

٣٥

  ):١(وEقول األعشى
  

  ً وال من حقي حتى تزور دمحما* فآلیت ال أرثي لها من Eاللة  
  

  ):٢(وقول �شر بن أبي خازم یهجو أوس بن حارثة
  

ًفقولوا للذX آلى 5مینا   ُأفي 5ا أوس نذرت النذورا؟* ّ َّ  
  

ّوعل5ه فإن أسلوب القسم 5مEن أن نعرفه �أنه ِّ َّجملة یؤEد بها : ّ َ ُ ، والقسم 5مین ٌ ٌجملة أخر ُ َ َ X
ِّیؤEد �ه قائله شیئا من إیجاب أو جحد َ ُ)٣ (  

  
  

                                                             

 ٢٢:، صأ�مان العرب في الجاهل�ة ) 1(

 ٣٠-٢٩:، صأ�مان العرب في الجاهل�ة ) 2(

( ، شـــرح المفـــصل  )١١٠/ ١٣( ، المخـــصص  )٢٨٦( ، اللمـــع فـــي العر�Aـــة  )١/٢٦٣( ینظـــر اإل�ـــضاح العـــضد'  ) 3(
  ). ٢/٨٣٤( ، شرح الكاف�ة الشاف�ة  )٩/٩٠



 

٣٦

  الثّالم�حث الث

َأرEان الق ُ َ   َسِمـَْ
 

َ أن القــسم )١(رأ� ابــن �عــ�ش      َ َ دة وجملــة مؤEــدة، : �ــشتمل علــى ثالثــة أشــ�اء(َّ Eَجملــة مؤ ََّ َ َُ ــُ ِّ
ٌواســم مقسم �ــه؛ فالجملــة األولــى هــي  َ ِــأقسم وأحلف (ْــُ ْ َ ُِ َونحوهمــا مــن أشــهد وأعلــمْــ ْ َ ََ وهــي الجملــة ) ْ

دة، وEــذلك  Eــالمؤ ُلعمــرك هللا و(ِّ َْ دة هــي الثان�ــة المقــسم علیهــا، فــإن ) هللاُا�مــن َ Eوالجملــة المؤ ،ْ ِ َ ُْ ــ َّ
Eَانت فعال وقـع القسم عل�ـه نحـو  َـ َّأحلـف �ـا� لتـنطلقن(ِ َِ َِ ْ َ َ ُ ْ ْوان Eـان الـذ' تلقـاه حرفـا �عـده اسـم ) َ ٕ

ُل�ه القـسم فـي المعنـى الخبـر Eقولـك وخبر، فالذ' �قع ع َ ٌوهللا إن ز0ـدا لمنطلـ9(َ َِ ْ ُ َ ً ْ َ َ أمـا المقسم ،)َّ ْـُ ّ
  ومـن النحـو0ین )٢(.)ُّ�ه فEل اسم من أسماء هللا تعالى وصفاته ونحو ذلـك ممـا �عظـم عنـدهم

سم �حتــاج إلــى ســ�عة أشــ�اء:( ، إذ قــال)٣(مــن زاد فــي األرEــان، Eــابن خالو�ــه َواعلــم أن الق َ َــ َّ: 
َرف القسم، والمقسم، والمقسم �ه، والمقسم عل�ه، والمقسم عنده، وزمان، ومEانأح ُ َ ُ َ ُ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ َ()٤(.  

ـــمأ      ـــة القـــسم؛ فیجـــاء بهـــا لتوEیـــد جملـــة المقـــسم عل�ـــه، وتكـــو فعل�ـــة أو اســـم�ةَّ ، )٥(نا جمل
 مـن األفعـال َّأنونحوهمـا، واعلـم )  �ـا�ُمِسْقـُ �ـا� وأُفِلـْحَأ: (فالجملة الفعل�ة في القسم، قولـك(

� فیهــا معنــى ال�مــین، فتجــر مجــر ًأفعــاال ــْحَأ('  )وهللا(و�قــع الفعــل �عــدهما Eمــا �قــع �عــد ) فِل
ها جـاؤوا �حـرف الجـر ِسُفْ� �أنَّفعال ال تتعدا Eانت هذه األَّفلم) ُتْیَم وآلَلَْع وأُدَهْشَأ(وذلك نحو 

  . صال معنى الحلف إلى المحلوف �هوهو ال�اء إل�
ك مبتدأ والـالم فیهـا ُرْمَفع)  هللاُرْمَعَك، ولْ�ِبَ أُرْمَعَك، ولُرْمَعَل(ا الجملة االسم�ة فقولك َّفأم      

ـــــدیره  ـــــر محـــــذوف تق ـــــداء والخب ـــــي وحـــــذفوه لطـــــول الكـــــالم �المقـــــسم (الم االبت ـــــسمي أو حلف ق
  . )٦(...))عل�ه

                                                             

هو �ع�ش بن علي بن �ع�ش بن أبي السرا�ا دمحم بن علي أبو ال�قاء موف9 الدین األسد' المعروف �ابن �ع�ش و�ابن   )1(
 .٨/٢٠٦ واألعالم ٣٥٢-٢/٣٥١، �غ�ة الوعاة)هــ٦٤٣- ٥٥٣(الصائغ من �Eار العلماء �العر�Aة 

 ) ٩٣/ ٩( شرح المفصل )١(

 سنة �حلب مات همذان، من أصله النحاة، �Eار من 'لغو ، أبوعبدهللا ، حمدان بن و�هخال بن أحمد بن الحسین هو ) 3(
 ).٢/٣٢١ واألعالم ١/٥٢٩ الوعاة �غ�ة. ( مائة وثالث س�عین

 )٣٧( :ص. الحسین بن أحمد المعروف �ابن خالو�ه، المEت�ة الثقاف�ة، بیروت:إعراب ثالثین سورة من القرآن الكر;م ) 4(

 ) ٢/٨٣٤(لكاف�ة الشاف�ة ینظر شرح ا ) 5(
  )٩١/ ٩(شرح المفصل ) 6(



 

٣٧

: وا�ـه فـي اإلیجـاب من جـواب، وجِمَسَ للقَّوال بد: (وفي جملة جواب القسم قال الزجاجي      
ـــوهللا ألخ: (وذلــك قولــك) مـــا، وال(، وفــي النفــي )، والــالمَّإن( ْ ــقَوهللا ل(، )َّنَجُرَ )... ٌدْـــ0َ زَجَرَ خــْدَ

َوهللا ما خ: (وتقول في النفي   . ، وEذلك ما أشبههٌد0َْ زَجَرَ
   من َّ، ال بدنوج�ا تلزمه الالم والنوُ الفعل المستقبل في جواب القسم إذا Eان مَّ      واعلم أن

    )١()َّنَجُرْخَوهللا لت: (ذلك Eقولك
 عل�ـه الكـالم قبلـه، أو وقـع القـسم معترضـا بـین َّوذلـك إذا دل(وقـد �حـذف جـواب القـسم       

   ) ٢()هللاَ وٌقِادَ صَتْنَأ(زأین متالزمین نحو قولك ُج
  ـ: أرAعةللقسم أرEانو 

 ٍحق�قـة لتقر0ـر وأ وقوعهـا اطـبَخُالم �ـست�عد التـي مـوراأل مـن ٍمـرأ ث�ـاتإل ُالقسم ُدِرَی  ًسا�قا ذEرنا Eما    
 أرEـان أرAعـة ولـه. )٣()ل�ـهإ َّو�طمـئن �قبلهـا ىَّـحت لـه ِمَسْقـُمال عنـد عنهـا هةبالـش زالـةٕاو وتوEیـدها الحقائ9 من

  :اآلتي النحو على
  :الرEن األول

ِالمقسم@   .ٕوهو إما هللا، واما الع�اد :ْ

ما معنى القسم منه تعالى؟ فإنه إن Eان ألجل المـؤمن، فـالمؤمن : یلفقد ق: ا القسم من هللاّأم
  ).٤(ٕمصدق �مجرد اإلخ�ار من غیر قسم، وان Eان ألجل الكافر، فال �فیده

ً ومــن عادتهــا القــسم إن أرادت أن تؤEــد أمــرا، Eمــا أن ، القــرآن نــزل بلغــة العــربّ إن:والجــواب
ــاثنین ّا �الــشهادة، وامــّ إمــ:الحEــم �فــصل �  مــع ،الــشهادة: سم، فــإذا اجتمعــت البینــة وهــيا �القــٕ

 حتى ال ،فذEر هللا تعالى في Eتا�ه النوعي  اكتسبت مز0د ثبوت وتقر0ر،،� على دعو،ال�مین
�����m�T���U��V�����W���X���Y�����Z��[��\��]��^��_`���a���b���c:  فقــــال،ی�قــــى لهــــم حجــــة

                                                             

، شــفاء العلیــل )٦٩ – ٦٨(، شــرح ملحــة اإلعـراب )٢٩٢ – ٢٩٠(، و0نظـر اللمــع فــي العر�Aـة )٧٠(الجمـل فــي النحــو  ) 1(
 ). ٢٤٧('، في التحلیل اللغو )٦٩٠ – ٢/٦٨٩(

 ) ١٧١(لنحو العرAي ، و0نظر األسالیب اإلنشائ�ة في ا)٩٢( إعراب الجمل وأش�اه الجمل  )2(
  )٧٣٦ – ٧/٧٣٢(  التفسیر القرآني للقرآن  )3(
دمحم أبـو :  بیـروت تحقیـ9 – ، بـدر الـدین بـن دمحم بـن عبـدهللا الزرEـشي ، دار المعرفـة البرهان في علوم القرآن: انظر )  4(

 .٤١ص  / ٣، جالفضل



 

٣٨

d��e��f����l )ـــى) ١ ���m��Û���Ü��ÝÞ��ß��à��á��â���ãä��å:وفـــي اآل�ـــة األول

æ��ç��l )م وقرره �الشهادة: ، ففي اآل�ة األولى)٢Eفصل الح.   

���m�x: وعن �عض األعراب أنه لما سمع قوله تعالى).٣(قرره وأكده �القسم:وفي اآل�ة الثان�ة

y��z���{��|��*��~�����¡��¢���£���¤��¥��¦���§����l )من - :صرخ وقال )٤ 
  ). ٥(لجأه لل�مینذا الذ' أغضب الجلیل حتى أ

ـــئ  ـــرا مـــا یجی ـــه Eثی ـــین أن ـــاءهم ، وتب ـــه أن� ـــوا � ـــه العـــرب، لیوثق ـــان ألف  فالقـــسم ضـــرب مـــن الب�
الذ' ،لالستشهاد واالستدالل على صدق المقال ، فهو إذن نوع من الدلیل الواقعي المحـسوس

  .�ستمیل المشاعر والوجدان ، و0ثیر االنت�اه والتفEیر
  

  المقسم �ه: انيّالرEن الث
  

ـــــسم �ـــــه فهـــــو      ا المق ـــــأم ـــــر  النحـــــاة–ّ ـــــسم، قـــــال -� Eمـــــا ی ـــــ�عظم �الق ـــــذEر ل  Eـــــل اســـــم ی
، ولـذلك )٧("واالسم الذ' یلـص9 �ـه القـسم لـ�عظم �ـه و�فخـم هـو المقـسم �ـه: " )٦('الزمخشر
اســم مــن أســماء هللا تعــالى وصــفاته، ونحــو "  Eــل – Eمــا �قــول ابــن �عــ�ش –قــسم �ــه Eــان الم

  :ذلك مما �عظم عندهم نحو قوله
   رجال بنوه من قر;ش وجرهم*فأقسمت �البیت الذO طاف حوله 

  

نألنهم Eانوا �عظمو البیت        ِّ المقسم �ه  Eل اسم � "  أن )٩( وذEر ابن عصفور.)٨"(ّ
، ّمعظمّاعلم أن المقسم �ه Eل اسم : " ل ابن أبي الر�Aعا، وق)١٠"(أو لما �عظم من مخلوقاته

                                                             

 ١٨:  عمرانسورة آل ) 1(

 .٥٣:سورة یونس  ) 2(

 ٢٩٠ -٢٨٩ص . سمیر عبد العز0ز شیلوة، مط�عة دار الب�ان �مصر. ، دفي علوم القرآنالكشف والب5ان   )٥(

  .٢٣، ٢٢: اآلیتان : سورة الذار0ات  )  4(

 ) ٩٣/ ٩(شرح المفصل  )  5(

غـة هو دمحم بن عمر بن دمحم بن أحمد الخوازرمي الزمخشي، جار هللا ، أبو القاسم، من أئمة العلـم �الـدین والتفـسیر والل ) 6 (
ــــ٥٣٨-٤٦٧. (ًواآلدابــــ وEـــان معتزلـــي المـــذهب، مجـــاهرا ، شـــدید اإلنEـــار علـــى المتـــصوفة ، ٢٨٠-�٢/٢٧٩غ�ـــة الوعـــاة ) هـ

 .٧/١٧٨واألعالم 

 .٣٤٤:المفصل، ص ) 7 (

 .)٩٣/ ٩(شرح المفصل  ) 8 (

واء العر�Aـة فـي هو علي بن مؤمن بن دمحم بـن علـي الحـضرمي االشـبیلي أبـو الحـسن المعـروف �ـابن عـصفور، حامـل لـ)  9(
 ). ه ٦٦٩-٥٩٧. ( ّزمانه �األندلس، من Eت�ه المقرب، والممتع وسرقات الشعراء وشرح الحماسة

 .٥٢٢:، ص١ّشرح جمل الزجاجي البن عصفور، ج )  10(



 

٣٩

ّورأسي، إال أن الشرع منع أن �حلف الرجل : وأبي، وتقول: Eانت العرب تحلف �آ�ائها فتقول
  ) ١(."�غیر هللا

وواضح من هذه النصوص الر�A بین المقسم �ه ومعنـى التعظـ�م، وهـو األمـر الـذ' نـشأ عـن 
ناالعتقــاد �ــأن القــسم إنمــا �Eــو لتعظــ�م المقــسم �ــه، ومــن ثــم حــاول �عــض العلمــاء مــن النحــاة 

وقــات فــي القــرآن الكــر0م فــي ضــوء ذلــك االعتقــاد ولــورد النهــي والمفــسر0ن تفــسیر القــسم �المخل
ق �أنــه تعظــ�م لخالقهــا؛ ألن تعظــ�م المخلــو تعظــ�م لخالقــه، وهــذا ممــا –عــن القــسم �غیــر هللا 

وقـد نهـى النبـي عل�ـه الـسالم أن �حلـف :"  جعل ابـن �عـ�ش �عقـب علـى Eالمـه الـساب9 �قولـه
ًالكتـاب العز0ـز �مخلوقاتـه Eثیـرا تفخ�مـا وتعظ�مـا �غیر هللا س�حانه وتعالى، وقد ورد القسم في  ً ً

  ). ٢"(ّألمر الخال9؛ فإن في تعظ�م الصنعة تعظ�م الصانع
 �اإلضــافة إلــى ورود النهــي عــن القــسم –وقــد Eــان اعتقــاد معنــى تعظــ�م المقــسم �ــه فــي القــسم 

  .ً أساسا لمذاهب شتى في تفسیر القسم �المخلوقات في القرآن الكر0م–�غیر هللا 
ّعلـى أن �عـض النحـو0ین قـد خـص معنـى التعظـ�م �مـا Eـان مـراد الحـالف �ـه تحقیـ9 المقــسم   ّ

 أحمـد بـن ّعل�ه، فإن Eان مراده الحنث ف�ما أقـسم عل�ـه، أقـسم �غیـر معظـم نحـو قـول الـشاعر
  :قنن

    إال ابتغاء الحنث في الحلف*وح5اة هجرك غیر معتمد    
  )٣(منتهى Eلفي    Eلفي �ح�ك *ما أنت أحسن من رأیت وال  

  

، )٤"( رغ�ــة فــي أن �حنــث ف�مــوت هجرهــا– وهــو غیــر معظــم عنــده –فأقــسم �ح�ــاة هجرهــا " 
و�ــشیر النحــاة بهــذا إلــى اخــتالف الغــرض مــن القــسم �ــاختالف المقــسم �ــه، فاألصــل أن �قــسم 
ًالمــرء �مــا هــو عظــ�م إذ أراد التوEیــد، فــإن لــم یــرد ذلــك أقــسم �مــا ال �عظــم �قــصد �ــه غرضــا 

  .آخر
ّلعل هذا األخیر مما �عده ال�الغیو أحد فنو البد�ع، وهو مـا خـصه �عـضهم �مـصطلح  و ن ن ّ "

ّ، وهو ضـرب مـن النـس9 القـسمي ال یر0ـد �ـه المـتكلم تأكیـد المقـسم عل�ـه، وانمـا )٥"(االقتسام  ٕ
                                                             

 .�١. ع�اد الثبیتي. د:  البن أبي الرAي عبدهللا بن أحمد اإلشبیلي السبتي، تحقی9،ّال�سo5 في شرح جمل الزجاجي ) 1 (

 .٩/٩٣شرح المفصل  ) 2 (

 الشاعر أحمد بن قنن) ٢(

. مط�عة المدني . �١. مصطفى النماس. د: تحقی9. ، أبو ح�ان األندلسيارتشاف الضرب من لسان العرب: انظر ) 4(
 ٥٢٣:،ص١ّو شرح جمل الزجاجي البن عصفور،ج.٩٣:،ص٩:القاهرة ج

 .٣/١٥٣'، والطراز للعلو ج١١٢بد�ع القرآن ص: انظر ) 5(



 

٤٠

ُّیــورده علــى ســبیل الفخــر، أو التغــزل   أو المــدح أو الهجــاء، أو - Eمــا فــي البیتــین الــسا�قین–َّ
  . من األغراض التي یر0دهاغیر ذلك

ــذ' ذEــره �عــض النحــاة یتــضمن اإلشــارة إلــى ق�مــة عظمــة المقــسم �ــه فــي توEیــد      وهــذا ال
ًالمقــسم عل�ــه، وهــي ق�مــة تفــسر دخــول معنــى التعظــ�م فــي القــسم، وذلــك أن المقــسم Eثیــرا مــا  ّ

 المقـسم ّیلجأ إلى اخت�ار ما هو عظ�م ف�قسم �ه؛ ألن في عظمة المقـسم �ـه مـا �ـشعر �عظمـة
  أو أن المقـسم یلجـأ إلـى ذلـك إلشـعار مخاط�ـة �عظمـة مـا �قـسم عل�ـه،عل�ه فـي نفـس القـسم،

ّفلما Eثر ذلك في القسم دخل في ظن �عض العلماء أن التعظ�م أصل في داللة القسم، ومـن  ّ
  . في تفسیر القسم القرآني– خاصة –ّثم بنیت على هذا الظن أكثر آراء النحاة والمفسر0ن 

 – مـع مـا للقـسم مـن دور Eبیـر فـي تـشEیل المعنـى القـسمي –د ذهب �عض النحـو0ین وق    
ّإلى أن المقسم �ه قد �حذف و�ستغنى عنه �فعل القسم لداللة المعنى عل�ه، وأنـشدوا فـي ذلـك 

  :قول الشاعر
ُ من الشر مٌ لكم یومَ  لكان*م  ًنا وأنتْقیَالت لوْ أنُمِسْفأق   ٌمِظلِّ

  

ء الق5س   :Oوقول امر
  

  اَفعْدَد له مِ لم نجْ سواك، ولكن*ه   َ أتانا رسولٌ لو شيءُمِأقسف
  

، وهـذا )١(ُأقسم �ا�، أو �ما سواه مما �قسم و�حلف �ه الناس:  في ذلكالمعنىعلى أن      
ّ ال �عد قسما؛ ألن المراد �ـه الداللـة علـى القـسم –ٕ وان ورد ف�ه فعل القسم الصر0ح -الترEیب ً ُّ

���m�s��t��u��vw��x��y:ّ�ه، فهـو Eالـذ' مـر فـي قولـه تعـالىعلى سبیل اإلخ�ار 

z��{��|}��~�������¡��¢��£��¤���¥��¦��§l )ر فعل القـسم مـع )٢Eفإن ذ ،ّ
ّالمقــسم �ــه فــي هــذه اآل�ــة ومــا شــابهها ال یــراد �ــه إنــشاء القــسم، وانمــا أجر0ــت هــذه التراكیــب  ٕ

لفs القسم، فEـذلك إذا ذEـر الفعـل �مجر القسم لما تضمنته من معنى التوEید الذ' یوحي �ه 
  .خذ ما �عده حEم ما �عد القسمأّ دل على القسم ف– Eما في البیتین السا�قین –وحده 

�إذا ذEر في مثل ما تقدم مما یجر مجر القسم" أقسم : "  وقد جعل سیبو�ه :  قال سیبو�ه؛�
'واعلم أن من األفعال أش�اء فیها معنى ال�مین، یجر الفعل �عدها م"  وهللا، : جراه �عد قولكّ

  .ّ، وهو بهذا ال �عده أسلوب قسم)٣"(ّأقسم ألفعلن، وأشهد ألفعلن : وذلك قولك
                                                             

 ١١٢:بدائع القرآن، ص ) 1(

 .٣٨ :سورة النحل ) 2(

 .١٠٤:،ص٣ج: الكتاب) 3(



 

٤١

ّواعلــم إنــك إذا دللــت علــى القــسم �مــا تــضعه فــي موضــعه فمــا �عــد ذلــك : " )١( وقــال المبــرد ّ
����m�S��T��U��V��W: �، وممـا جـر علـى ذلـك قولـه تعـالى) ٢"(الدلیل �منزلة مـا �عـد القـسم 

X����Y�����l )٣(.  
، )٤(ن فقد جاء ما �عد فعل القسم هنا على نحو ما �Eو عل�ه الجـواب فـي أسـلوب القـسم    

�وانما Eان ذلك ألن الكالم هنا قد تضمن معنى التوEید من ذEر فعل القـسم، فـأجر مـا �عـده  ّ ّ ّ ٕ
نمجر القسم على نحو ما �Eو في اإلخ�ار عن القسم مع ذEر المقـسم �ـه، وEمـا هـ و الحـال �

  . �القسمفي Eثیر من األلفاp الموح�ة
ّ المقــسم �ــه، وقــد �حــذف فــال �ــصرح �ــه، أمــا مــا یــراد �ــه توEیــد یــذEر معــه ومثــل هــذا قــد     

ّالمقــسم عل�ــه علــى ســبیل اإلنــشاء؛ فالبــد ف�ــه مــن ذEــر المقــسم �ــه، ألن القــسم   Eمــا �قــول –ّ
ّوألن المقــسم �ــه عنــصر هــام فــي ، )٥"(ال �قــع إال علــى مقــسم �ــه ومقــسم عل�ــه  " –المبــرد 

ترEیب جملة القسم؛ إذ �ه یتم التوEید القسمي، وما یتـضح Eـذلك دور المقـسم �ـه فـي أسـلوب 
ّالقسم ما ال یهو معه القول بجواز حذفه، وEـذلك أن هـذه التراكیـب التـي اشـتملت علـى فعـل  ن

وأنها تخـرج عـن الجهـة �ضمن معناه إنما شابهت القسم لما فیها من قوة التوEید،  القسم أو ما
نالتي بنى علیها األسلوب القسمي Eما حده النحو0و ّ.  

  جواب القسم أو المقسم عل5ه : الرEن الثالث 
ن�حتاج القسم إلى جواب، وجوا�ه البد أن �Eو جملة، وهي المقسم عل�ه، وجملة جواب القسم  ّ

  .نإما أن تكو جملة فعل�ة أو اسم�ة، مثبتة أو منف�ة
ــالتحقی9، وقــد �حــذف Eمــا  الغالــب فــي ال ــه أن �Eــو فــي الكــالم، ألنــه المقــصود � ّمقــسم عل� ن
  . للعلم �ه، أو لتذهب النفس ف�ه Eل مذهب: ّ، إما)لو(�حذف جواب 

: ، فجــواب لــو محــذوف ، تقــدیره )٦( E:�m�k��l������m���n��o�lمــا فــي مثــل قولــه تعــالى
  .قین عاق�ة التفاخر ما اشتغلتم �هنلو تعلمو علم ال�

                                                             

'هـو دمحم بـن یز0ـد بـن عبـد األكبـر الثمـالي األزد' ال�ـصر أبـو الع�ـاس المعـروف �ـالمبرد، إمـام العر�Aـة ب�غـداد فـي زمنـه  ) 1(
 ).٧/١٤٤ واألعالم �١/٢٦٩غ�ة الوعاة ) ( هــ٢٨٥-٢١٠(

 .٣٣١:،ص٢المقتضب ،ج ) 2(

 .١٧:القلم سورة  ) 3(

 .٧١-٧٠:Eتاب الجمل للزجاجي، ص ) 4(

 ..٣٣١:،ص٢:المقتضب، ج ) 5(

 .٥: سورة التكاثر) 6(



 

٤٢

ًهذه عـادة العـرب فـي Eالمهـم إذا رأوا أمـورا  عجی�ـة ، وأرادوا أن یخبـروا بهـا الغائـب عنهـا،  و ً
�:ن وقـد �Eـو جملـة طلب�ـة  Eقولـه تعـالى)١ (E:�m�O��P��Q��R���S����lما في قوله تعالى

ُ أن یتلقى القسم �الم Eي والفعـل المـضارع )٣(وقد أجاز أبو الحسن األخفش ،)٢( چ����پ���پ��پ�چ
����m�A��B��C��D��E��F��G���H��I��J:عـــــــل منـــــــه قولـــــــه تعـــــــالىوج

K��L��l )م: إذ المعنى )٤Eّلیرضن            (  
فإذا Eان جواب القسم جملة فعل�ة مثبتة فعلها مضارع وجب أن یؤEد �الالم الواقعة فـي  .١

  . ّوهللا لیخرجن العدو مدحورا: مثل. نجواب القسم ونو التوEید
وهللا لقـد : ِّـ فعل�ـة مثبتـة فعلهـا فعـل مـاض أكد �ـالالم وقـد Eقولـكٕواذا Eـان الجـواب جملـة .٢

  .فاز الصابر
ًوهللا إن دمحما لعلى ح9: ٕواذا Eان الجواب جملة اسم�ة مثبتة أكدت �أن والالم �عدها Eقولك .٣ ّ.  
ــــة منف�ــــة فعلهــــا مــــضارع نفیــــت ب .٤ ــــة فعل� ــــذهب دم : ، مثــــل)ال(ٕواذا Eــــان جمل وهللا ال ی

  الشهداء �ال ثمن
ٍوهللا ما قصر من عامل : ، مثل)ما(نت جملة فعل�ة منف�ة فعلها ماض نفیت ب ٕواذا Eا .٥ ّ

  .في المصنع
" وهللا ما الح�اة مستقرة علـى حـال واحـدة: ، مثل)ما(نفیت ب:القسم ٕواذا Eان جملة اسم�ة .٦
  .ً وهذا ما نفصله الحقا إن شاء هللا في ال�حث–

  : وأكثر ما �حذف جواب القسم
أ' (سم �ــه داللــة علــى المقــسم عل�ــه ، فــإن المقــصود �حــصل بــذEره إذا Eــان فــي نفــس المقــ  

��E :�m�AB��C��Dمــا فــي قولــه تعــالى،ن، ف�Eــو حــذف المقــسم عل�ــه أبلــغ وأوجــز)المقــسم �ــه

E������l )فإن في المقسم �ه من تعظ�م القرآن، ووصفه �أنه ذو الـشرف، والقـدر، مـا یـدل )٥ ،

                                                             

 ٣٣:سورة الذار0ات) 1(

 ٩٢:سورة الحجر) 2(

، عــال   )3( ، أبــو الحــسن المعــروف �ــاألخفش األوســ�، نحــو 'هــو ســعید بــن مــسعدة المجاشــعي �ــالوالء البلخــي ثــم ال�ــصر '
ًرأ النحــو علــى ســیبو�ه وEــان أحــسن منــه، وصــنف Eت�ــا منهــا �اللغــة واألدب، قــ مــات ســنة عــشرومئتان ) معــاني القــرآن( ّ

 )١٠٢-٣/١٠١ واألعالم ٥٩١-�١/٥٩٥غ�ة الوعاة ( وخمسین 

 ٦٢:سورة التو�ة) 4(

 ١: سورة ص  )٥ (



 

٤٣

، وتقــدیر الجــوابعلــى المقــسم عل�ــه، وهــو Eونــه حقــا مــن عنــد هللا إن الفرقــان : � غیــر مفتــر
، وتقــدیر )١( �m�AB��C��D����l:ّــوهــذا �طرد فــي Eــل مــا شــا�ه ذلــك، Eقولــه تعــالى. لحــ9

  . ملسو هيلع هللا ىلص-ما آمن Eفار مEة برسول هللا: الجواب
   أدوات القسم :ا�عّالرEن الر

ــین الفعــل والمقــسم �ــهللقــسم أدوات@@@@@@@@ ــواو،�ــاءال: ( منهــا  تــصل ب ــ، والتــاء، وال  )ومــن  ،الم ال
وللقـسم والمقـسم �ـه أدوات : (، قـال سـیبو�هوغیر ذلك مما استعملته العـرب فـي هـذا الموضـع 

 ، )٢) (الــخ  ..فــي حــروف الجــر، وأكثرهــا الــواو، ثــم ال�ــاء، یــدخالن علــى Eــل محلــوف �ــه، 
لــوف �ــه، Eمــا إنمــا تجــيء بهــذه الحــروف ألنــك تــضیف حلفــك إلــى المح: " )٣(وقــال الخلیــل

 Eما –، ومعنى هذا )٤("ً�ال�اء إال أن الفعل یجيء مضمرا في هذا ال�اب) مررت �ه(تضیف 
"  فEـذلك )٥("ٍمررت بز0د، فإذا أضفت المرور إلى ز0د �ال�ـاء: إذا قلت"  أنك -شرحه سیبو�ه

@. )٦("�ا� ووهللا وتا�؛ فإنما أضفت الحلف إلى هللا  س�حانه: إذا قلت @
الحــروف تــضیف معنــى القــسم إلــى المقــسم �ــه Eمــا تــضیف ال�ــاء مــا قبلهــا إلــى مــا فهــذه     

  .�عدها؛ ألن فعل القسم ال �صل بنفسه إلى المقسم �ه
: "  وهو ما أشار إل�ـه الخلیـل فـي قولـه–ًوEثیرا ما �ستغنى عن فعل القسم بهذه الحروف     

: وداللة المعنى عل�ـه؛ فـإذا قلـت لعلم السامع �ه -"ًإال أن الفعل یجيء مضمرا في هذا ال�اب
ُأحلـف، وأقـسم: �ا� ألفعلن، ووهللا ألفعلـن، وتـا� ألفعلـن، Eـان ذلـك علـى إضـمار ، ومنـه )٧(ُ

ــه تعــالى �����~������{��|��}���m�y��z:، وقولــه تعــالى)٨( �m�è��é���ê��ë��l:قول

¡���¢��£��¤���������¥����l )٩(وقوله تعالى ،:�m�À��Á��Â��Ã��Ä��Å���Æ��l )١(   
                                                             

 ١:سورة ق   ) 1(

  . وما �عدها٤٩٦ص/ ٣نعبد السالم هارو ،  ج: الكتاب ،تحقی9 : سیبو�ه  ) 2(

 وواضـع واألدب، اللغـة أئمـة مـن ، عبـدالرحمن أبـو 'ال�ـصر األزد' الفراهیـد' تمـ�م بـن عمـرو بـن أحمد بن الخلیل هو ) 3(
 الوعـاة �غ�ـة ، نوسـ�عو أرAع وله ومائة وس�عین خمس وقیل س�عین سنة �ال�صرة مات سیبو�ه أستاذ وهو العروض علم
 .٢/٣١٤ واألعالم ٥٦٠-١/٥٥٧

  .٩/٩١، وشرح المفصل ١/٤٣١األصول في النحو : ، وانظر٣/٤٩٧الكتاب ج ) 4(

 .٤٢١ص/ ١نعبد السالم هارو ،  ج: الكتاب ،تحقی9 : سیبو�ه  ) 5(

  .)المصدر الساب9( ٤٢١ص/ ١نعبد السالم هارو ،  ج: الكتاب ،تحقی9 : سیبو�ه  ) 6(

 .٢٦٣، واإل�ضاح للعضد' ص١/٤٣١، واألصول في النحو ٢/٣١٨المقتضب : انظر ) 7(

  .٨٢:سورة ص ) 8(

 .٢٣:سورة األنعام ) 9(



 

٤٤

، )مـن( ، أو)الـالم ( والـذ' �عنینـا مـن هـذه األدوات هـي الحـروف الثالثـة األولـى ، إذ لـم تـرد
  ) .٢(للقسم في القرآن الكر0م 

  ال�اء: ًال أو
ن و�عللو ذلك �أن ال�اء لها معان، ومن  ، في القسمهي األصلیتف9 معظم النحو0ین أن ال�اء

ــة القــسم أنهــا تلــص9 فعــل القــسم �المقــسم ودور أداة القــس. جملــة معانیهــا اإللــصاق م فــي جمل
 أ' -  ذEر معانیها ابن هشام، القسم، وهو ، وهي حرف جر �أتي ألرAعة عشر معنى؛)٣(�ه

  ) ٤" ( أصل أحرفه-حرف ال�اء
  : ومما یؤ0د أن ال�اء أصل حروف القسم

���m�s��t��u��vw��x��y:جــواز إث�ــات فعــل القــسم وفاعلــه معهــا، Eقولــه تعــالى  - أ

z��{��|}��~�������¡��¢��£��¤���¥��¦��§�����l )مـــــــا فـــــــي  )٥E ،أو حـــــــذفهما
 .)٦( �m�m��n��o��p��q���r��s����l:قوله تعالى

 ودخولهـــا علـــى المظهـــر والمـــضمر، وال یـــدخل مـــن حـــروف القـــسم غیرهـــا علـــى الظـــاهر -ب
��}���m�x���y��z:والمضمر، ومن شواهد دخولها علـى االسـم الظـاهر، قولـه تعـالى

|��}��~��_��`��a����b��c��d��e����l )٧(   
أقــسم �ــه إنــي :(أمــا دخولهــا علــى المــضمر فــال دلیــل لــه فــي القــرآن الكــر0م، وهــو Eقولــك -ج

  ).لصادق
  :  ق�س الرق�اتEقول عبد هللا بن: قسم االستعطافيتستعمل في ال -د

  

  )٨(یناِلُطْى ثم امَنُنا المْیِنَ وم*ر;نا ُجْهEَم ال تِرْ �عمُّيَقُر
  .)�عمرEم ال تهجر0نا ( ستعطاف في فاستعمل ال�اء في اال   

   
                                                                                                                                                                                             

 .٦٣:سورة النحل ) 1(=

  .١٠١ -٩٩ص  / ٩  ، وج٣٤ -٣٣ص / ٨ج: شرح المفصل : ابن �ع�ش : انظر ) 2(

 .٣٨ ص٢، وهمع الهوامع ج٣٤٤ ص ٢الرضي على الكاف�ة ج ) 3(

  .١٥١-١٣٧ص:اب9لس ، وانظر المرجع ا١٤٣المغني ، ص : ابن هشام:  انظر معاني ال�اء في)٥ (

  .٣٨:سورة النحل ) 5(

 .١٦:سورة األعراف ) 6(

 ٤٩:سورة النمل ) 7(

  .١٣٧ ، ص  ، � ، دار بیروت للط�اعة والنشردیوان ابن ق5س الرق5ات )٨ (



 

٤٥

  الواو: ًثان5ا
وللقـسم والمقـسم : " ً وهـي أكثـر حـروف القـسم اسـتعماال ، قـال سـیبو�هوهي شائعة االستعمال 

تــدخل فــي " نوعلــل ابــن ســیدة ذلــك �Eــو ال�ــاء )١"(�ــه أدوات فــي حــروف الجــر وأكثرهــا الــواو
  ).٢" (رها؛ فاختاروا الواو في االستعمال النفرادها �القسمصلة األفعال في القسم وفي غی

��¢���¡�����~������{��|��}��m�y��z:  نحـو قولـه تعـالى)٣(وهي تدخل على Eل مقـسم ظـاهر

£��¤���������¥����l )٤(.  
 )٦("وك: وه، وال:  وال تــدخل علــى المــضمر فــال �قــال)٥( m�A��B����l: قولــه تعــالىو   

أقـــسم وهللا ألفعلـــن، وقـــد أرجـــع :  فعـــل القـــسم مـــع الـــواو، فـــال یجـــوز- Eمـــا ســـ�أتي–و�حـــذف 
  . )٧(الرضي ذلك إلى Eثرة االستعمال

ً مخالفا ف�ه جمهور النحـاة، ورد �أنـه ال )٨(ولم یجز ظهور الفعل معها غیر ابن �Eسان     
یجــوز ألن الــواو ل�ــست متعملــة �حــ9 األصــالة فــي القــسم؛ ألنهــا فــرع عــن ال�ــاء، فال�ــاء هــي 

 والواو مبدلة منها في ذلك ، فإن ورد ظهور الفعل معها فالبـد األصل في التعد�ة واإللصاق،
" وهللا" نEـــالم تـــام ثـــم اســـتؤنف القـــسم �عـــدها، ال أن �Eـــو " أقـــسم" نأن �Eـــو علـــى تأو0ـــل أن 

   )٩(ًمتعلقا �أقسم
 أخبرنـي، وهللا: فـال �قـال" القـسم االتـسعطافي" وال تستعمل الواو ف�ما سمي عند �عض النحاة 

  )١٠(�ا� أخبرني: Eما �قال 
:  مـــن أقـــسامها إلـــى خمـــسة عـــشر، إلـــى أن �قـــولانتهـــى مجمـــوع مـــا ذEـــر: ( قـــال ابـــن هـــشام

واو القـسم، وال تــدخل إال علــى مظهــر، : واوان ینجــر مـا �عــدهما، إحــداهما : الـسادس والــسا�ع
                                                             

  .٢: سورة �س ) 1(

 .١/٤٣٠األصول في النحو ج: ، وانظر٣/٤٩٦ج:الكتاب ) 2(

 ١٣/١١٠المخصص ج ) 3(

  .٢٣:سورة األنعام)  4(

 .١:سورة التین ) 5(

 ١/٥٢٤، وشرح الجمل للزجاجي ج٩/٩٩، وشرح المفصل البن �ع�ش ج١/٤٤٥الت�صرة والتذEرة ج: انظر ) 6(

 ٩/١٠١، وشرح المفصل البن �ع�ش ج١/٤٤٥ ، والت�صرة والتذEرة ج١/١٤٣سر صناعة اإلعراب ج: انظر ) 7(

 المبــرد عــن أخــذ �غــداد أهــل مــن �Eــسان، �ــابن المعــروف 'نحــوال الحــسن أبــو �Eــسان بــن ابــراه�م بــن أحمــد بــن دمحم هــو ) 8(
 ).٥/٣٠٨ واألعالم ،١٩-١/١٨ الوعاة �غ�ة ( ومائتین، وتسعین تسع سنة مات وثعلب،

 .٢/٤٧٧ارتشاف الضرب ج: ، وانظر١/٥٢٦شرح جمل الزجاجي البن عصفور ج ) 9(

 ٢/٣٣٤شرح الكاف�ة للرضي ج ) 10(



 

٤٦

فالتال�ــة ) ٢( چ����ٻ��ٻ�چ�:، نحــو�، فــإن تلتهــا واو أخــر)١( چ����ڦ��ڦ�چ�:وال تتعلــ9 إال �محــذوف، نحــو
  .)٣(...) هي واو العطف

  

   التاء :ًثالثا
 m��u��v��w��x��y����l:، نحو قوله تعالى)٤( )هللا(  فال تدخل إال على لفs الجاللة

، وقیده �عضهم بإضافته إلى )٦(ترAى: نحو) الرب( وحEي عن األخفش دخولها على . )٥(
على أن دخولها . )٧("ترAى: ألنه قد جاء عنهم" لمراد'؛ ترب الكع�ة، ورده ا: الكع�ة نحو

ترAى وتالرحمن وتح�اتك غیر جائز عند Eثیر من النحاة وقد : على غیر لفs الجاللة Eقولهم
  . )٨(وصفه �عضهم �الشذوذ

 وهي Eالواو في حذف فعل القسم معها، وفي Eونها ال تستعمل في االستعطاف وفي عدم 
  )٩(جواز دخولها على المضمر

ًوهي أقل ورودا عند العرب قد�ما ، ومن ذلك قول الخنساء ً ّ)١٠:(  
 

َتاw أنسى ابن عمرو الخیر ِر في ال�حرَأو جحمامةٌ *ْ ما نطقتَ Xُومُلجَ ع  
 

  :)١١(  وقال ساعد بن جؤ�ة
  

  َ�أوحد مني أن یهان صغیرها  *  ُّوتاw ما إن شهلة أم واجد
  

                                                             

 ٢/٣٣٤شرح الكاف�ة للرضي ج ) 1(

  .١: سورة التین ) 2(

  .٤٨٢-٤٦٣:   ، وانظر المرجع الساب٤٧٣9ص:  المغني: ابن هشام ) 3(
 

 .٧٢، والجمل في النحو ص٢/٣٢٠، والمقتضب ج٣/٤٩٦ج: الكتاب ) 4(

  .٩١:سورة یوسف ) 5(

 ٢/٣٣٤شرح الكاف�ة للرضي ج: ، وانظر١/٥٢٤شرح الجمل للزجاجي البن عصفور ج ) 6(

 ٥٧ي حروف المعاني صالجنى الداني ف ) 7(

، وال�ــس�� فــي شـــرح ٢/٣٣٤، وشــرح الكاف�ــة للرضـــي ج٩/٩٩، وشـــرح المفــصل البــن �عـــ�ش ج٧٢الجمــل ص: امظــر ) 8(
 .٥٧، والجنى الداني ص٢/٩٢٧جمل الزجاجي ج

 ٢/٣٣٤، وشرح الكاف�ة ج٩/١٠١شرح المفصل البن �ع�ش ج ) 9(

 ١٢٢: ، ص١٩٨٨ّأنور أبوسو0لم، عمان، : دیوان الخنساء، تحقی9 ) 10(

  .٢١٤:، ص٢شرح دیوان الهذلیین، ج  ) 11(



 

٤٧

ة فـي أوائـل األسـماء، ومحرEـة فـي أواخرهـا، ومحرEـة محرEـ: التـاء المفـردة: (قال ابن هشام  
ر معنــاه ـحــرف جــ: فــي أواخــر األفعــال، ومــسEنة فــي أواخرهــا؛ فالمحرEــة فــي أوائــل األســماء

  ) ١)(القسم 
ــاء تخــتص بلفــs الجاللــة، وذلــك لكثــرة الحلــف �ــه، مثــل قولــه تعــالى ���m�Ë��Ì:والت

Í��Î��Ï��Ð�����Ñ�����l )٢ (  
التعجـب، Eأنـه تعجـب مـن تـسهل الكیـد علـى : فیهـا ز0ـادة معنـى، وهـوالتاء : ('قال الزمخشر

  ) ٣) (یده، وتأت�ه، ألن ذلك Eان أمرا مقنوطا منه لصعوAته، وتعذره
 -، وهـو ال �الزمهـا فـي Eـل مواقعهـا)٤(وتختص التاء من بین حروف القـسم �معنـى التعجـب

ورAمـا جـاءت : " 'ل الزمخـشر، وقـا)٥("وفیها معنـى التعجـب! تا� : وقد تقول: " قال سیبو�ه
ن، وذEــر ابــن أبــي الرAیهــع أن التــاء تكــو للتعجــب ولغیــر التعجــب، "التــاء فــي غیــر التعجــب

  .)٦( )وتا� ألكیدن ألصنامEم: ( وجعل من مجیئها للتعجب قوله تعالى
ًهـي أكثـر حـروف القـسم ورودا فـي Eـالم العـرب، ) ال�ـاء والـواو والتـاء( وهذه الحروف الثالثة 

  .�ستعمل في القرآن  غیرها مما �عده النحاة في جملة هذه الحروفولم 

                                                             

 .٥٧المغني ، ص: ابن هشام ) 1(

  .١٥٧: سورة األنب�اء ) 2(
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٤٨

  

  ا�عّالم�حث الر
  أصل حروف القسم وخصائصها

  

  حروف القسم أصل :لّالمطلب األو
ٕعــد Eثیــر مــن النحــو0ین أن ال�ــاء أصــل فــي تعد�ــة الفعــل، والــصاق القــسم �المقــسم �ــه        ّ

  . )١(ء  مبدلة من الواوٕواضافته إل�ه، وجعلوا الواو مبدلة منها، والتا
ال�اء تدخل على المضمر Eما تدخل علـى : " ومن األدلة التي استندوا إلیها قولهم أن       

:  وهللا ألضــرAنك، فــإن أضــمرت قلــت: الظــاهر، والــواو ال تــدخل علــى المــضمر البتــة، Eقولــك
أنهـا هـي وه ألضـرAنك؛ فرجوعـك مـع اإلضـمار إلـى ال�ـاء یـدل علـى : �ه ألضرAنك، وال تقول

  )٢("األصل

واحتجوا إلبدال الواو من ال�اء بتقارAها في المخرج والمعنى؛ فهما في اللفs من مخرج 
 فـي ال�ـاء، واحد هو الشفة، ومعنـى الـضم والجمـع الـذ' فـي الـواو قر0ـب مـن معنـى اإللـصاق

د فـي مخرجهـا ومعناهـا یؤ0ـ ألن مالصقة الشيء للشيء اجتماعه معه، فالتقاء الواو مع ال�ـاء
  )٣("القول بإبدالها

ا  التــاء فقــد قــالوا أنهــا مبدلــة مــن الــواو فــي القــسم Eمــا أبــدلت منهــا فــي نحــو تجــاه : ّــأم
ًوانمـا جعلـت التـاء بـدال مـن الـواو ولـم تكـن بـدال مـن ال�ـاء التـي ذEـروا أنهـا  ). ٤(وتراث وتكـأه ً ٕ

 في نحو مـا )٥(هي األصل؛ لعدم ثبوت إبدالها  من ال�اء في موضع، وثبوت ذلك من الواو
ّتقدم ، وألنها ال تدخل إال على اسم هللا تعالى في حین تدخل ال�ـاء علـى الظـاهر والمـضمر، 
نوتدخل الواو على Eل ظاهر، فعلم من ذلك أن الواو في مرت�ـة االسـتعمال دو ال�ـاء، والتـاء 

                                                             

، ومعـــاني للحـــروف ٧٢:،  والجمـــل ص٢٦٣،٢٦٤:، واإل�ـــضاح للفارســـي ص٢/٣١٩المقتـــضب ج: انظـــر فـــي هـــذا  ) 1(
 .٣٤٥:، والمفصل ص١/٤٤٥، والت�صرة والتذEرة ج١/١٤٣، وسر صناعة اإلعراب ج٣٦،٤١:للرماني ص

والجنـــــى الــــداني فـــــي حــــروف المعـــــاني ، ١/٤٣٠األصــــول فـــــي النحــــو ج: ، وانظـــــر١/١٤٣ســــر صـــــناعة اإلعــــراب ج ) 2(
 .١٥٤:ص

 .١/١٤٤، وسر صناعة اإلعراب ج٤١معاني الحروف للرماني ص: انظر ) 3(

 .٤١،٤٢، ومعاني الحروف للرماني ص٣٢:، والجمل في النحو ص٢/٣٢٠لمقتضب جا ) 4(

 .١/٥٢٥شرح جمل الزجاجي البن عصفور ج: انظر ) 5(



 

٤٩

ة؛ فEانت في مرت�ة ثالثة دونها، و�ضاف إلى هذا أن الواو والتاء مفتوحتان، أما ال�اء فمEسور
  )١(بهذا أقرب إلى الواو منها إلى ال�اء

ن على ما ذهب إل�ه النحو0و من إبدال هـذه الحـروف �عـضها مـن )٢(وقد رد السهیلي
، عطفــت علــى "ّرب" ٕ�عــض؛ فــذEر أن الــواو غیــر مبدلــة مــن ال�ــاء، وانمــا هــي عاطفــة Eــواو 
، و�أنهـا لـو )٣(اطقـةمقدر، واحتج لذلك �أنها ال تدخل على المـضمر Eمـا هـو الـشأن فـي الع

Eّانــت مبدلــة مــن ال�ــاء التحــدت معهــا فــي الحرEــة Eمــا اتحــدت حرEــة الهمــزة مــع الــواو حیــث  ّ
ًأنها لـم توجـد قـ� بـدال منهـا؛ ألنهـا ل�ـست مـن " ، Eما )٤(إشاح ووشاح: أبدلت منها في نحو

ّمخرجها، ولما بینهما من المضادة؛ إذ في الواو لین وفي ال�اء شدة ِ)"٥.(  
ّف الــسهیلي القــول بإبــدال التــاء مــن الــواو، وســاتدل علــى ذلــك �ــأن فــي الــواو Eّمــا ضــع

ّــمعنـى العطــف، وال یوجـد هــذا المعنـى فــي التـاء، و�ــأن التـاء إنمــا أبـدلت مــن الـواو لما Eثــرت 
  ).٦(ز0ادتها في تصار0ف الكالم

ّفأما ما ذهب إل�ه من إ�طال القول �اإلبدال بین ال�اء والواو؛ ف�سق� ما ساتدل  �ه ف�ه ّ
" نمــن اخــتالف حرEتیهمــا �مــا ذEــره األســتاذ أبــوعلي مــن أن ال�ــاء أصــلبها أن تكــو مفتوحــة؛ 

ألن Eل ماهو على حرف واحد فق�اسه أن یبنى على الفتح، ومتى  وجـدت Eلمـة علـى حـرف 
ّ أن ال�ـاء فــي �ـاب الجــر ، وذلـك)٧"(نواحـد مبن�ـة علــى غیـر الفـتح فالبــد أن �Eـو ذلـك لــسبب ّ

الحرفــي؛ فبنیــت علــى الكــسر لــذلك بخــالف أصــلها  وهــو الفــتح، فلمــا أبــدلت تــالزم الخفــض و
:  رجعــوا إلــى األصــل ففتحوهــا فــي القــسم فقــالوا- وهــي حــرف ال یلــزم الخفــض–منهــا الــواو 

  .)٨(وهللا

                                                             

. مؤســـسة الرســـالة. ن الفتلـــيمحـــسعبدال: أبـــو�Eر بـــن الـــسراج، تحقیـــ9لنحـــو، األصـــول فـــي ا : ، وانظـــر٣/٤٩٧الكتـــاب ) 1(
 ..٩/٩١، وشرح المفصل١/٤٣١ ج.م١٩٩٦ �٣. بیروت

 األنف الروض Eت�ه من والسیر، �اللغة عالم حافs األندلسي، الخثعمي السهیلي أحمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن هو ) 2(
 .٣/٣١٣ واألعالم ٢/٨١ الواعاة �غ�ة ،) ــه٥٨١-٥٠٨(الفEر ونتائج ، والتبیین واإل�ضاح

. مؤســـسة الرســـالة. ن الفتلـــيمحـــسعبدال: أبـــو�Eر بـــن الـــسراج، تحقیـــ9األصـــول فـــي النحـــو،  : ، وانظـــر٣/٤٩٧الكتـــاب ) 3(
 ..٩/٩١، وشرح المفصل١/٤٣١ ج.م١٩٩٦ �٣. بیروت

 .٢٤٧:رصف الم�اني في شرح حروف المعاني، ص ) 4(

 .٤/٢٣٧همع الهوامع ج ) 5(

 .٤/٢٣٧همع الهوامع ج: ، وانظر٩٢٦، ٢/٩٢٥ال�س�� في شرح جمل الزجاجي، ج ) 6(

 ٢/٩٢٦ال�س�� في شرح الجمل للزجاجي، ج: انظر ) 7(

 ٢/٩٢٦ال�س�� في شرح الجمل للزجاجي، ج ) 8(
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ّأما ما ذEره في Eونها للعطف؛ فقد ن�ه على �طالنه األستاذ أبوعلي الفارسـي فـي قولـه ّ :
وهللا ألكرمنــك، : عطــف ال یــدخل علــى حــرف العطــف، وقــد قــالواّهــذا ال �ــصح ألن حــرف ال" 

فـدخول واو العطـف علـى هـذه الـواو . )١("ثـم وهللا، وفـوهللا: ووهللا ألحسنن إل�ك، وEذلك قالوا
: " ، ووافقــه أبوح�ــان فــي قولــه)٢(دلیــل علــى أنهــا ل�ــست للعطــف، وصــححه ابــن أبــي الر�Aــع

و العطف وال �قوم دلیل على صحة شيء مـن وزعم السهیلي أن واو القسم هي في األصل وا
  :هذه المذاهب، ولو Eان أصلها العطف لم یدخل علیها واو العطف في قول الشاعر

  

ٌأرقت ولم تخذع لعیني هجعة  ْ ٍووهللا  ما دهر �عشj وال سقم * ّ O)٣(  
  

ّوالقـــول بإببـــدل حـــروف القـــسم مـــن �عـــضها  علـــى النحـــو الـــذ' مـــر هـــو قـــول أكثـــر 
ّعلــــم فــــي هــــذا خــــالف إال مــــا ذهــــب إل�ــــه الــــسهیل؛ فإنــــه رد علــــى جم�ــــع النحــــو0ین، ولــــم �

ً، وقد تقدم رأ�ه مفصال)٤(النحو0ین ّ.  
ّوممــن ســار علــى نهــج الــسیلي، الــدEتور أحمــد اللهیــب؛ فقــد ذهــب إلــى أن الــواو غیــر 

  )٥(مبدلة من ال�اء، وEذا التاء فإنها ل�ست مبدلة من الواو
و من ال�اء في القسم �عدم ق�ام دلیل مقنع على ّواستدل على ضعف القول بإبدال الوا 

نصــحة اإلبــدال فــي هــذا الموضــع، وذEــر أن التعلیــل الــذ' أورده القــائلو بــذلك ضــعیف، ألن 
الخاء والغین؛ فإنهما لم یبـدل أحـدهما : ًتقارب المخارج ال یوجب اإلبدال، وضرب لذلك مثاال

ّمــن اآلخــر مــع أن مخرجهمــا �Eــاد �Eــو واحــد، ثــم إن معنــ ًى الجمع�ــة فــي الــواو لــ�س موافقــا ن
  .ُّلمعنى اإللصاق، فالواو تضم ما �عدها إلى ما قبلها، واالء تلص9 ما قبلها �ما �عدها

ّواستدل أ�ضا �ما بینهما من اختالف االستعمال في هذا ال�اب؛ وذلك أن ال�اء تـدخل  ً ّ
او، فلـو Eانـت على المضمر، و�ظهر معها الفعل، وتستعمل في االستعطاف، ولـ�س ذلـك للـو

وأضاف إلى ذلك ما ذEره . ًالواو بدال من ال�اء لما خالفتها في هذا ال�اب من جهة االستعمال
   )٦(السهیلي من اختالف حرEتیهما

                                                             

 ). المصدر نفسه٢/٩٢٦ال�س�� في شرح الجمل للزجاجي، ج ) 1(

 )المصدر نفسه ( ٢/٩٢٦ال�س�� في شرح الجمل للزجاجي، ج ) 2(

ولـــم تهجـــع : " ، وصـــواب البیـــت مـــا فـــي الهمـــع٢٣٨-٤/٢٣٧همـــع الهوامـــع، ج: ، وانظـــر٢/٤٨١ارتـــشاف الـــضرب،ج ) 3(
 ".عیني

 .٢/٩٢٥ال�س�� في شرح جمل الزجاجي ج: انظر ) 4(

 ).امعة األزهررسالة دEتوراه مخطوطة  �Eل�ة اللغة العر�Aة، ج ( ١٦، ١٥:أسالیب القسم والشر� في القرآن الكر0م ص ) 5(

 ).رسالة دEتوراه مخطوطة  �Eل�ة اللغة العر�Aة، جامعة األزهر( ، ١٦:أسالیب القسم والشر� في القرآن الكر0م ص ) 6(
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Eّمــا ضــعف الــدEتور اللهیــب تعلیــل النحــاء إلبــدال التــاء مــن الــواو فــي القــسم؛ ووجــه 
تـراث، وتجـاه، هـي : اء فـي نحـوّ أن التـ- �اإلضافة إلى ما سب9 �ه الـسهیلي–الضعف عنده 

ًإحد� حروف الكلمة، وهي في القسم حرف مستقل ول�ست جزءا من المقـسم �ـه؛ فحـال الـواو 
 وهما  حجـة فـي تعلیـل اإلبـدال –ّوالتاء هناك یختلفان عن حالهما في القسم، وأن مخرجیهما 

مــع الــواو،  مت�اعــدان، وEــذلك فــإن مجــيء التعجــب مــع التــاء فــي القــسم، وعــدم مجیئــه –هنــا 
دلیل على أنها ل�ست مبدلة من الـواو إذ لـو Eانـت Eـذلك لمـا Eـان لهـا هـذا المعنـى وهـو غیـر 

  )١(موجود في الواو
وأیــد رأ�ــه فــي Eــل ذلــك �ــأن ع�ــارة ســیبو�ه ال تــشعر بإبــدال هــذه الحــروف �عــضها مــن 

إلزالق ّو�ــاء الجــر إنمــا هــي لــ: " ّ�عــض فــي القــسم؛ وذلــك أنــه قــد عبــر بلفــs المنزلــة فــي قولــه
وهللا ال أفعـل، والتـاء التـي : ن والواو التي تكو في القـسم �منزلـة البنـاء، وذلـك قولـكواالختال�

  )٢("تا� ال أفعل: في القسم �منزلتها، وهي
ّورAمــا بنــى النحــاة أقــوالهم �اإلبــدال بنــاء علــى نــص ســیبو�ه، ففهمــوا منــه أن المقــصود 

تعد�ــة الفعــل إلــى المقــسم �ــه ، وفــي اختــصاصها بلفــs المنزلــة البــدل، ثــم رأوا أن ال�ــاء أصــل 
بنهج من االستخدام في القسم، إلى ناح�ة عـدم دخـول الـواو والتـاء فـي جم�ـع مـا تـدخل عل�ـه 

ّإن ال�ـاء أصـل حـروف القـسم، ثـم �حثـوا فـي أســ�اب : ال�ـاء ممـا �عـزز هـذا الفهـم، وعل�ـه قـالوا
ًنـا سـا�قا، ومـن ثـم Eـان مـا ورد مـن أدلـة ٕإبدال الـواو مـن ال�ـاء، وابـدال التـاء مـن الـواو Eمـا رأی

  .ً نقضا لتلك األس�اب– في مجمله –للرد والتصد' لرد هذا القول 
واألولــى مــن هــذا الــنهج أن �قهــم مــن Eــالم ســیبو�ه فــي ضــوء الــس�اق الــذ' ورد ف�ــه؛ 
ّوذلـــك إنــــه حــــین ذEــــر أن الــــواو �منزلــــة ال�ــــاء ، إنمــــا أراد أنهــــا �منزلتهــــا فــــي معنــــى اإللــــزاق  ّ ّ

و�ــــاء الجــــر إنمــــا هــــي لــــإلزالق واالخــــتال�، وذلــــك فــــي : " خــــتال� الــــذ' ذEــــره فــــي قولــــهواال
  . )٣("ألزقت ضرAك إ�اه �السو�: بز0د، ودخلت �ه، وضرAته �السو�:قولك

                                                             

 ).رسالة دEتوراه مخطوطة  �Eل�ة اللغة العر�Aة، جامعة األزهر( ، ١٧:أسالیب القسم والشر� في القرآن الكر0م ص ) 1(

 .٤/٢١٧الكتاب ج ) 2(

 ).المصدر نفسه.( ٤/٢١٧لكتاب جا ) 3(
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، أ' أنهــا �منزلتهــا فــي معنــى )١( :نوالــواو التــي تكــو للقــسم �منزلــة ال�ــاء: " وعلــى هــذا قــال 
والتـاء التـي : " قسم إلى المقسم �ه، وتلزقه �ه، ثم قالاإللزاق واالختال� فهي تضیف معنى ال

  .ً، أ' �منزلة ال�اء أ�ضا في هذا المعنى)٢("في القسم �منزلتها
�ـــا� وهللا وتـــا� فإنمـــا أضـــفت : إذا قلـــت : " وقـــد أ�ـــان ســـیبو�ه هـــذا األمـــر فـــي قولـــه 

الفعــل �ــاء فــي إ�ــصال ، وهــو یر0ــد بهــذا أن الــواو والتــاء �منزلــة ال)٣("الحلــف إلــى هللا ســ�حانه
ٕوالــصاقه �ــه،  وال �فهــم مــن Eالمــه أن ال�ــاء أصــل حــروف القــسم وأن الــواو بــدل منهــا، والتــاء 

  .من الواو Eما ذهب إل�ه Eثیر من النحو0ین
قإن ما بین هذه الحروف من فرو في المعنى واالسـتعمال : ومما سب9 �مEن أن �قال        ّ

القــسم، ووجــه تعــددها هــو الواجــه فــي تعــدد أدوات ینفــي القــول بإبــدال �عــضها مــن �عــض فــي 
مEثیــر مــن األســالیب Eاالتــسفها والــشر� وغیرهــا الخــتالف Eــل منهــا فــي المعنــى واالســتعمال 

ّدو أن �قال إن   هي أصل أداوات االسـتفهام وأن غیرهـا  مبـدل منهـا، وEمـا -ً مثال–) هل( ن
  .القسمأنه ال یجوز القول �اإلبدال في نحو هذا فذلك الحال في 

  

  خصائصهاحروف القسم و: انيّالمطلب الث
  

ّولما احتاجت أفعال القـسم إلـى مـا یوصـلها إلـى المقـسم �ـه جـاءوا �حـروف القـسم الجـارة      
  .، وغیر ذلك مما استعملته العرب)ال�اء، والواو، والتاء: (للمقسم �ه وهي

ّإنما تجيء بهذه الحروف ألنـك تـضیف حلفـك إلـى ال: " قال الخلیل محلـوف �ـه، Eمـا تـضیف ّ
، ومعنــى هــذا Eمــا شــرحه )٤"(ً�ال�ــاء إال أن الفعــل یجــيء مــضمرا فــي هــذا ال�ــاب) مــررت �ــه(

ّمررت بز0د، فإنما أضفت المجرور إلى ز0د �ال�اء : إذا قلت" ّ أنك -سیبو�ه إذا " فEذلك ) ٥"(ٍ
 ، فهــذه الحــروف )٦"(ّ�ــا� ووهللا وتــا�؛ إنمــا أضــفت الحلــف إلــى هللا ســ�حانه وتعــالى : قلــت

ّتضیف معنى القسم إلى المقسم �ه Eما تضیف ال�اء ما قبلها إلى ما �عـدها؛ ألن فعـل القـسم 
  . ال �صل بنفسه إلى المقسم �ه
                                                             

 .٤/٢١٧الكتاب ج ) 1(

 )المصدر الساب9.( ٤/٢١٧الكتاب ج ) 2(

 )المصدر الساب9(.١/٤٢١الكتاب ج ) 3(

. مؤســـسة الرســـالة. ن الفتلـــيمحـــسعبدال: أبـــو�Eر بـــن الـــسراج، تحقیـــ9األصـــول فـــي النحـــو،  : ، وانظـــر٣/٤٩٧الكتـــاب ) 4(
 ..٩/٩١ل، وشرح المفص١/٤٣١ ج.م١٩٩٦ �٣. بیروت

 .  ١/٤٢١الكتاب،  ) 5(

 ).٤٢١، ١الكتاب، ج(المصدر نفسه  ) 6(



 

٥٣

: "  وهو ما أشار إل�ه الخلیل في قوله–ًوEثیرا ما �ستغنى عن فعل القسم بهذه الحروف      
ًإال أن الفعل یجيء مضمرا في هذا ال�اب  : لم السامع �ه وداللة المعنى عل�ه، فإذا قلت لع-"ّ

  ). ١(أحلف، وأقسم: �ا� ألفعلن، وهللا ألفعلن، وتا� ألفعلن، Eان ذلك على إضمار
  -:ومنه

 ).٢( �m�è��é���ê��ë����l: قوله تعالى -

 ).٣( �m�y��z��{��|��}������~�����¡���¢��£��¤���������¥����l:وقوله تعالى  -

���m�À��Á��Â��Ã��Ä��Å���Æ��Ç��È��É��Ê��Ë��Ì��Í: وقولـــه تعـــالى - 

Î���Ï��Ð����l )٤( 

 وقــد رأ� –ونظیــر هــذا فــي حــذف مــا �ــستغنى عنــه لداللــة المعنــى عل�ــه، قــول القائــل       
ّیر0ـد مEـة ورب : ، فهـو علـى معنـى)٥(مEة ورب الكع�ة: -ًرجال �قصد مEة في هیئة الحاج 

القرطـاس وهللا، وهـو : ى قرطـاس فـسمع وقعـه ّ وقـد صـوب أحـدهم سـهمه إلـ-الكع�ة، أو قوله
  ).٦(أصاب القرطاس: على معنى

أقــسم �ــا� ألفعلــن، وأحلــف �ــا� :  وال یجــوز أن �ظهــر فعــل القــسم إال مــع ال�ــاء؛ فتقــول    
ّ، وانمـا جـاز ذلـك مـع ال�ـاء وحـدها ؛ )٧) (دَلَذا البَهِ بُمِقسُال أ: (ألفعلن وعل�ه جاء قوله تعالى ٕ

 فــي تعد�ــة الفعــل إلــى مــا �عــده ، ولــ�س Eــذلك الــواو والتــاء، ولــذلك �حجــب أن ّألنهــا األصــل
  ).٨(نأقسم تا� ألحضر: أقسم وهللا ألفعلن، وال: �حذف الفعل معهما فال �قال

ٕولما Eانت ال�اء هي األصـل فـي تعد�ـة الفعـل، والـصاق القـسم �المقـسم �ـه واضـافته إل�ـه؛     ٕ
لقــسم، وجعلــوا الــواو مبدلــة منهــا، والتــاء مبدلــة عــن ّعــدها Eثیــر مــن النحــو0ین أصــل حــروف ا

                                                             

 .٤٣١:،ص١، واألصول في النحو ج٣١٨:،ص٢ج: المقتضب:انظر ) 1(

 ..  ٨٢:سورة ص )2(

 .٢٣:األنعام سورة ) 3(

 . ٦٣: سورة النحل ) 4(

 ١/٢٥٧الكتاب : انظر ) 5(

 ٢/٣١٨المصدر نفسه، وانظر المقتضب ) 6(

 ١:لبلدسورة ا ) 7(

 ٩/١٠١، وشرح المفصل البن �ع�ش ٣٤٧ والمفصل ص١/٤٥٧انظر الت�صرة والتذEرة) ٨  (



 

٥٤

ّومن أدلتهم على ذلك أن ). ١(الواو ... ال�اء تدخل على المـضمر Eمـا تـدخل علـى الظـاهر" ّ
َوهللا ألضـــــرAنك، فـــــإن أضــــمرت قلـــــت: والــــواو ال تـــــدخل علــــى المـــــضمر البتـــــه؛ تقــــول �ـــــه : ّ

ـــول َألضـــرAنك، وال تق ـــى: ّ َوألضـــرAنك؛ فرجوعـــك مـــع اإلضـــمار إل ـــدل علـــى أنهـــا هـــي ّ ـــاء ی ّ ال�
واحتجـوا إلبـدال الـواو مـن ال�ـاء بتقارAهمـا فـي المخـرج والمعنـى؛ فهمـا فـي اللفـs،  )٢"(األصل

ّمخرج واحد هو الشفة ، ومعنى الضم والجمع الـذ' فـي الـواو قر0ـب مـن معنـى اإللـصاق فـي 
مخرجها ومعناها ّال�اء، ألن مالصقة الشيء للشيء اجتماعه معه، فالتقاء الواو مع ال�اء في 

  )"٣(یؤ0د القول بإبدالها منها 
ّأما التــاء فـذEروا أنهــا مبدلـة مــن الـواو فــي القــسم Eمـا أبــدلت منهـا فــي نحـو     تجــاه وتــراث : ّـ
  ).٤(وتكأه
ّوانمـا جعلـت التــاء بـدال مــن الـواو ولــم تكـن بـدال مــن ال�ـاء التــي ذEـروا أنهــا هـي األصــل؛      ًّ ً ٕ

  ).٥( ي موضع، وثبوت ذلك من الواولعدم ثبوت إبدالها من ال�اء ف
ّ في نحو ما تقدم، وألنها ال تدخل إال على اسم هللا تعالى في حین تدخل ال�اء علـى الظـاهر  ّ
نوالمضمر، وتدخل الـواو علـى Eـل ظـاهر، فعلـم مـن ذلـك أن الـواو فـي مرت�ـة االسـتعمال دو  ّ

ّـو والتـاء مفتوحتـان، أما ال�ـاء ّال�اء، والتـاء فـي مرت�ـة ثالثـة دونهمـا، و�ـضاف إلـى هـذا أن الـوا
  .فمEسورة؛ فEانت بهذا أقرب إلى الواو منها إلى ال�اء

ن مــا ذهــب إل�ــه النحو0ــو مــن إبــدال هــذه الحــروف �عــضها مــن �عــض؛ )٦(ّ وقــد رد الــسهیلي
ّفــذEر أن الــواو غیــر مبدلــة مــن ال�ــاء، وانمــا هــي عاطفــة Eــواو  ٕ َّرب " ّ ّ، عطفــت علــى مقــدر، "ُ

                                                             

 ، ومعــاني الحــروف للرمــاني ٧٢، والجمــل ص ٢٦٤، ٢٦٣، واإل�ــضاح للفارســي ٢/٣١٩المقتــضب : انظــر فــي هــذا  ) 1(
 دار القلـــم، -دمـــش9. 'حـــسن هنـــداو: ، ألبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي ، تحقیـــ9وســـر صـــناعة اإلعـــراب، ٤١، ٣٦ص

 ٣٤٥ ، والمفصل ص١/٤٤٥، والت�صرة والتذEرة ١/١٤٣ ج. هــ١٤٠٥الط�عة األولى، 

حــسن بــن الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني،  و ١/٤٣٠، وانظــر األصــول فــي النحــو ١/١٤٣ســر صــناعة اإلعــراب ) 2(
 ١٥٤ص. م١٩٧٦-هـ ١٣٩٦تحقی9 طه محسن ، ط�اعة جامعة �غداد ) هــ٧٤٩ت( قاسم المراد' 

 ١/١٤١، وسر صناعة اإلعراب ٤١انظر معاني الحروف للرماني ص ) 3(

 ١/٥٢٥ّانظر شرج جمل الزجاجي البن عصفور  ) 4(

 .٤١،٤٢، ومعاني الحروف للرماني ص٣٢، والجمل في النحو ص٢/٣٢٠المقتضب ) ٥ (

ـــاني،  ) 6( ـــي شـــرح حـــروف المع ـــاني ف ــــ٧٠٢ت ( أحمـــد بـــن عبـــدالنور المـــالقيرصـــف الم� 9 أحمـــد دمحم لخـــرا� ، تحقیـــ)هـ
  .٢٤٧، ص .١٩٧٥ – ١٣٩٥مطبوعات مجمع اللغة العر�Aة بدمش9، مط�عة ز0د بن ثابت، 



 

٥٥

ّواحتج لذلك �أنهـ ّ، و�أنهـا لـو Eانـت )١(ا ال تـدخل علـى المـضمر Eمـا هـو الـشأن فـي العاطفـةّ
ّمبدلة من ال�اء التحدت معها في الحرEة Eما اتحدث حرEة الهمزة مع الواو حین أبدلت منها  ّ

ّأنهــا لــم توجــد قــ� بــدال منهــا؛ ألنهــا ل�ــست مــن مخرجهــا، " ، Eمــا )٢(إشــاح ووشــاح: فــي نحــو ًّ
 )٣"(ّإذ في الواو لین وفي ال�اء شدةّولما بینهما من المضادة؛ 

Eّما ضعف السهیلي القول بإبدال التاء من الواو، واستدل على ذلك �أن في الواو معنى       ّ ّ
ّالعطف، وال یوجد هذا المعنى فـي التـاء، و�ـأن التـاء إنمـا أبـدلت مـن الـواو لمـا Eثـرت ز0ادتهـا  ّ

  ).٤(في تصار0ف الكلمة
ّطال القول �اإلبـدال بـین ال�ـاء والـواو؛ ف�ـسق� مـا اسـتدل ف�ـه مـن ّفأما ما ذهب إل�ه من إ�    

ناخــتالف حرEتیهمــا �مــا ذEــره أبــوعلي الفارســي مــن أن ال�ــاء أصــلها أن تكــو مفتوحــة ّ؛  ألن "ّ
Eُل ما هو على حرف واحد فق�اسه أن یبنى على الفتح، ومتى وجدت Eلمة على حرف واحد 

نمبن�ة على غیر الفتح فالبد أن �Eو ذل ِّ، وذلـك أن ال�ـاء فـي �ـاب الجر تـالزم )٥"(ك لـسبب ّ ّـ ّ
ّالخفض والحرف�ة؛ فبنیت لذلك علـى الكـسر بخـالف أصـلها وهـوالفتح، فلمـا أبـدلت منهـا الـواو 

  .)٦(وهللا:  رجعوا إلى األصل ففتحوها في القسم فقالوا– وهي حرف ال یلزم الخفض –
ّأما ما ذEره في Eونها للعطف؛ فقد ن�ه على �طأل    ّهـذا ال �ـصح ألن :" ّنه أبوعلي في قولـهّ

ّوهللا ألكرمنك، ووهللا ألحـسنن إل�ـك، : حرف العطـف ال دخـل علـى حـرف العطـف، وقـد قـالوا ّـ
ّفـدخول واو العطـف علـى هـذه الـواو دلیـل علـى أنهـا ل�ـست . )٧("ثم وهللا، وفوهللا: وEذلك قالوا

  .: "وله، ووافقه أبوح�ان في ق)٨(للعطف ، وصححه ابن أبي الر�Aع
ّ وزعم السهیلي أن واو القسم هي في األصل واو العطف وال �قوم دلیل على صحة شـي مـن 

  :هذه المذاهب ، ولو Eان أصلها العطف لم یدخل علیها  واو العطف في قول الشاعر
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٥٦

  

ٍ  ووهللا ما دهر �عشj وال سقم *ّأرقت ولم تخذع لعیني هجعة   O")١(  
  

ّعــضها مــن �عـــض علــى النحــو الــذ' مــر هــو قــول أكثـــر والقــول بإبــدال حــروف القــسم �    
ّالنحو0ین ، ولم �علم في هذا خالف ما ذهب إل�ه السهیلي؛ فإنه رد علـى جم�ـع النحـو0ین ّ)٢( ،

ّوقد تا�ع السهیلي في هذا الدEتور أحمـد اللهیـب؛ فـذهب إلـى أن الـواو غیـر مبدلـة مـن ال�ـاء، 
ًوEذا التاء فإنها ل�ست بدال من الواو ّ)٣( .  

ّواســتدل علــى ضــعف القــول بإبــدال الــواو مــن ال�ــاء فــي القــسم �عــد ق�ــام دلیــل مقنــع علــى     
ّصــحة اإلبــدال فــي هــذا الموضــع، وذEــر أن التعلیــل الــذ' أورده القــائلو بــذلك ضــعیف، ألن  نّ

ـــذلك مثـــاال  ـــدل : ًتقـــارب المخـــارج ال یوجـــب اإلبـــدال، وضـــرب ل ـــم یب ّالخـــاء والغـــین؛ فإنهمـــا ل
ّع أن مخرجهما �Eـاد �Eـو واحـدا، ثـم إن معنـى الجمع�ـة فـي الـواو لـ�س أحدهما من اآلخر م ّّ ً ن

ُّموافقا لمعنى اإللصاق في ال�اء، فالواو تضم ما �عدها إلى ما قبلهـا، وال�ـاء تلـصف مـا قبلهـا  ً
  .�ما �عدها

ّواســتدل أ�ــضا �مــا بینهمــا مــن اخــتالف االســتعمال فــي هــذا ال�ــاب؛ وذلــك أن ال�ــاء تــدخل      ً ّ
ضمر، و�ظهر معها الفعل، وتستعمل في االستعطاف، ولـ�س ذلـك للـواو، فلـو Eانـت على الم

الواو بدال من ال�اء لما خالفتها في هذا ال�اب من جهة االستعمال، وأضاف إلى ذلك ما ذEره 
  ).٤(السهیلي من اختالف حرEتیهما

م؛ ووجه الضعف Eّما ضعف الدEتور اللهیب تعلیل النحاة إلبدال التاء من الواو في القس    
تـراث، وتجـاه، هـي إحـد� : ّ أن التـاء فـي نحـو– �اإلضافة إلـى مـا سـب9 �ـه الـسهیلي –عنده 

ًحروف الكلمة، وهي في القسم حرف مستقل ول�ست جزءا مـن المقـسم �ـه؛ فحـال الـواو والتـاء 
 – وهمــا حجـة فــي تعلیــل اإلبــدال هنــا -ّهنـاك یختلــف عــن حالهمــا فـي القــسم، وأن مخرجیهمــا

دان، وEذلك فإن مجيء التعحب مع التاء في القسم، وعدم مجیئه مع الواو، دلیـل علـى مت�اع
ّأنها ل�ست مبدلة من الواو إذ لو Eانت Eذلك لمـا Eـان لهـا هـذا المعنـى وهـو غیـر موجـود فـي 

  ).٥(الواو
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ّوأید رأ�ه في Eل ذلك �أن ع�ارة سیبو�ه ال تشعر بإبدال هذه الحروف �عضها مـن �عـض فـي  ّ
ِّو�ـاء الجـر إنمـا هـي لـإلزالق واالخـتال�:" ّوذلك أنه قد عبر بلفـs المنزلـة فـي قولـهالقسم؛  ّ ...

وهللا ال أفعـل، والتـاء التـي فـي القـسم : نوالواو التي تكو فـي القـسم �منزلـة البنـاء، وذلـك قولـك
  ). ١"(تا� ال أفعل: �منزلتها، وهي

نورAما عول النحاة القائلو �اإلبدال على نص سیب    ُّ ّو�ه؛ ففهمـوا منـه أن المـراد بلفـs المنزلـة ّ
نالبدل، ثم رأوا في Eو ال�اء أصل تعد�ـة الفعـل إلـى المقـسم �ـه، وفـي اختـصاصها بـنم� مـن 
االستعمال في القسم، إلى جانـب عـدم دخـول الـواو والتـاء فـي جم�ـع مـا تـدخل عل�ـه ال�ـاء مـا 

ثم التمـسوا األسـ�اب إلبـدال الـواو ّإن ال�اء أصل حروف القسم، : �عزر هذا الفهم، وعل�ه قالوا
ّمن ال�اء، وابدال التاء من الـواو علـى نحـو مـا تقـدم، ومـن ثـم Eـان مـا اسـتدل �ـه مـن تـصد�  ٕ

  .ً نقضا لتلك األس�اب– في مجمله –لرد هذا القول 
ّواألولى من هذا المسلك أن �فهم Eالم سیبو�ه في ضوء الس�اق الذ' ورد ف�ه؛ وذلك إنـه     

ّالواو �منزلة ال�اء، إنما أراد �منزلتها في معنى اإلزالق واالختال� الذ' ذEرهفي ّحین ذEر أن 
ّو�اء الجر إنمـا هـي لـإلزالق واالخـتال�، وذلـك فـي قولـك: " قوله خرجـت بز0ـد، ودخلـت �ـه، : ّ

  ). ٢"(قت ضرAك إ�اه �السو� زلأ: وضرAته �السو� 
ـــة ال�ـــا: " وعلـــى هـــذا قـــال ـــزاق "ء نوالـــواو التـــي تكـــو للقـــسم �منزل أ' �منزلتهـــا فـــي معنـــى اإلل

والتــاء التــي فــي : " واالخــتال� فهــي تــضیف معنــى القــسم إلــى المقــسم �ــه، وتلزقــه �ــه، ثــم قــال
  . ً، أ' �منزلة ال�اء أ�ضا في هذا المعنى)٣"(القسم �منزلتها 

لـى ّ�ا� ووهللا وتا� فإنمـا أضـفت الحلـف إ: إذا قلت:" وقد أ�ان سیبو�ه عن ذلك في قوله    
ٕ، وهو یر0د بهذا أن الواو والتاء �منزلـة ال�ـاء فـي إ�ـصال الفعـل والـصاقه �ـه، )٤"(هللا س�حانه  ّ

ّوال �فهم من Eالمه أن ال�اء أصل حروف القسم وأن الواو المبدل منهـا، والتـاء مـن الـواو Eمـا  ّ
  . ذهب إل�ه Eثیر من النحو0ین

قرو فــي المعنــى واالســتعمال بنفــي ّإن مــا بــین هــذه الحــروف مــن فــ: ّعلــى أنــه �مEــن أن �قــال
القول بإبدال �عضها من �عض في القسم، ووجه تعددها هو الوجه في تعـدد أدوات Eثیـر مـن 
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ناألســالیب Eاالســتفهام والــشر� وغیرهمــا الخــتالف Eــل منهــا فــي المعنــى واالســتعمال دو أن 
  .ّ هي أصل أدوات االستفهام وأن غیرها مبدل منها–ً مثال –) هل(ّ�قال إن 

  .ّ وEما أنه ال یجوز القول �اإلبدال في نحو هذا فEذلك الحال في القسم
، ومــن خصائــصها أنهــا تــدخل علــى Eــل )١(ً وال�ــاء أكثــر حــروف القــسم اســتعماال �عــد الــواو

ً؛ فتــدخل علــى الظــاهر سـواء Eــان اســما مــن أســماء هللا تعــالى نحــو )٢(مقـسم ظــاهر ومــضمر
، أو غیر ذلـك ممـا �قـسم �ـه نحـو قولـه )٣( �m�A��B��C������D��E��F��G��l:قوله س�حانه

  :، Eما تدخل على المضمر  نحو قول الشاعر)٤( �m�z��{��|��*���~����_�����l:تعالى
قرأX برقا فأوضع فو �Eر    )٥( فال �ك ما أسأل وال أغاما*  ً

  

َأدوات القــسم، والمقــسم �ــه خمــس(:)٦(  قــال ابــن الــسراج  ُ َْ ِ ، )لــالم ومــنالــواو وال�ــاء والتــاء وا:(َ
َّوهللا ألفعلـن و�ـا� ألفعلن:(الواو ثـم ال�ـاء، وهمـا یـدخالن علـى محلـوف، تقـول) ٧(فأكثرها  َـَّ ََ َْ َْ َ( ،

ِأال تــر أنك إذا Eنیــت عــن المقــسم �ــه رجعــت إلــى األصــل فقلــت)... ٨(فاألصــل ال�ــاء  َ ُْ َّ َّــ �ــه :(�
َّن، وال تقال مـع غیـر هللا، قـال تا� ألفعل:، ثم التاء، وذلك قولك)وه ال آت�ك(، وال یجوز )آت�ك
  ). ٩( �m�Ë��Ì��Í��Î��Ï��Ð�����Ñl:هللا
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 أبـو القاسـم عبـد الواحـد بـن ،'ربـ برهـان العEالبـن، شـرح اللمـع ،)٢٨٦(، اللمـع فـي العر�0ـة )٢/٣١٧(ینظر المقتـضب ) ٨( - 
 ٢٧١ – ٢/٢٧٠ ( .م١٩٨٤ -هـــ ١٤٠٤، الط�عــة األولــى، الكو0ــت، فــائز فــارس. هـــ، حققــه د٤٥٦علــي األســد' ت

، تحقیـ9 الـدEتور علـي بـو ملحـم، )هـــ٥٣٨ت( 'أبو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشر المفصل في صنعة اإلعراب، 
 – ١٤٨(، أســـرار العر�Aـــة )٣٨٤ – ٣٨٣(:ص .م١٩٩٣ ، بیـــروت الط�عـــة األولـــى دار النـــشر، دار ومEت�ـــة الهـــالل

، محــب الــدین عبــد هللا بــن ' العEبــرألبــي ال�قــاء، الل�ــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب، )٥٨٣(، Eــشف المــشEل )١٤٩
. م١٩٩٥، الط�عــــة األولــــى، دمــــش9، دار الفEــــر، 'تحقیــــ9 غــــاز مختــــار طل�مــــات، هـــــ٦١٦الحــــسین بــــن عبــــد هللا ت

 -، ســـمیر نجیـــب اللبـــد'معجـــم المـــصطلحات النحو5ـــة والـــصرف5ة، )٩/٩٩ ، ٨/٣٢(، شـــرح المفـــصل )١/٣٧٥(ج
 )  ١٨٧(:ص. م١٩٨٥هـ ،١٤٠٥ ١بیروت ، مؤسسة الرسالة ودار الفرقان، �

  ٥٧: األنب�اء ) 9(
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ْوال�اء أصل أحرف القـسم، وان Eانـت الـواو أكثـر اسـتعماال منهـا       ّألنهـا لإللـصاق، فهـي (ٕ
َّتلص9 فعل القسم �المقـسم �ـه، ومـن هنـا، اخـتص بهـا الطلـب واالسـتعطاف، فـال �قـسم فیهمـا  ِ َ ُْ

أ' أســـألك �ـــا� مـــستحلفا، وجـــاز إظهـــار  ،)أخبرنـــي، و�ـــا� هـــل قـــام ز0ـــد�ـــا�  (:�غیرهـــا نحـــو
���m�×��Ø��Ù��Ú��Û��Ü���ÝÞ��ß���à���áâ��ã:الفعـــــل، أ' فعـــــل القـــــسم معهـــــا نحـــــو

äå��æ������ç��è��é��ê��l )مـــــا یجـــــوز إضـــــماره نحـــــ،)١Eو:�m�è��é���ê��ë����l 

  ). ٣)(بخالف غیرها وجاز حذفها ال غیرها من أحرفه) ٢(
ُّتختص �الظـاهر، فـال تجـر ضـمیرا بخـالف ال�ـاء وال �ظهـر معهـا الفعـل، (فـ) الواو(َّ   أما     ُّ

  ). ٥) (٤( m�^��_�lُأ' فعل القسم، بل �ضمر وجو�ا نحو 
 وال �ظهــر مــع – علــى نحــو مــا تقــدم –ًوتخــتص ال�ــاء أ�ــضا بجــواز ظهــور فعــل القــسم معهــا 

وقـد " القـسم االسـتعطافي " �عـض النحـو0ن غیرها، و�اسـتعمالها فـي االسـتعطاف أو مـا سـماه 
  ). ٦(س�قت اإلشارة إلى ذلك

ا الــواو فهــي أكثــر حــروف القــسم اســتعماال، قــال ســیبو�ه      ًأم ــ  أدوات وللقــسم والمقــسم �ــه: " ّ
تدخل في صلة األفعـال " ن، وعلل ابن سیدة ذلك �Eو ال�اء)٧" (في حروف الجر وأكثر الواو

، وهـي تـدخل علـى ) ٨"(ا الواو في االستعمال النفرادها �القـسمفي القسم وفي غیرها؛ فاختارو
ثم لـم تكـن فتنـتهم إال أن قـالوا وهللا رAنـا مـا Eنـا : ( ؛  نحو قوله تعالى)٩(Eل مقسم �ه ظاهر

وه، وال، : ، وال تـــدخل علـــى المـــضمر فـــال �قـــال)١١( چ����ٻ��ٱ�چ�:، وقولـــه تعـــالى)١٠) (مـــشرEین
  ). ١٢(وك
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  ). ١(ّفعلن، وقد أرجع الرضي ذلك إلى Eثرة االستعمالأقسم وهللا أل: فال یجوز
ّـولـم یجـز ظهـور الفعـل معهــا غیـر ابـن �Eـسان مخالفـا ف�ــه جمهـور النحـاة، ورد �أنه ال یجــوز  ّ ً
ّألن الواو ل�ست مستعملة �ح9 األصالة في القـسم؛ ألنهـا فـرع عـن ال�ـاء، فال�ـاء هـي األصـل 

ن ذلك، فإن ورد ظهور الفعل معهـا فالبـد أن �Eـو في التعد�ة واإللصاق والواو مبدلة منها في ّ ْ
نEــــالم تــــام ثــــم اســــتؤنف القــــسم �عــــدها، ال أن �Eــــو "أقــــسم " ْعلــــى تأو0ــــل أن  ًمتعلقــــا " وهللا" ّ

  ).٢(�أقسم
وهللا أخبرنـي، : فـال �قـال" القـسم االسـتعطافي" وال تستعمل الواو ف�ما سمي عند �عض النحاة 

  .�ا� أخبرني: Eما �قال
���m��u��v��w:، نحو قوله تعالى)هللا ( ا التاء فال تدخل إال على لفs الجاللة ّأم     

x��y����l )٣.(  
ِّترAي:نحو) الرب ( ُ وحEي عن األخفش دخولها على      ّـ، وقیده �عـضهم بإضـافته إلـى )٤(َ

هــا ّعلــى أن دخول) ٥"(ِّــترAي: ّألنــه قــد جــاء عــنهم" ِّتــرب الكع�ــة، ورده المــراد'؛ : الكع�ــة نحــو
ترAي وتالرحمن وتح�اتك غیر جائز عند Eثیر من النحاة وقـد : على غیر لفs الجاللة Eقولهم

والتاء Eالواو في حذف فعل القسم معها، وفي Eونهـا ال تـستعمل ). ٦(وصفه �عضهم �الشذوذ
  ).٧(في االستعطاف، في عدم جواز دخولها على المضمر

ــاء مــن بــین حــروف القــسم �معنــى وهــو     ، وهــو  �الزمهــا فــي Eــل )٨(التعجــبوتخــتص الت
 ":'وقـــال الزمخـــشر ،)٩"(وفیهـــا معنـــى التعجـــب! تـــا� : وقـــد تقـــول: "  قـــال ســـیبو�ه–مواقعهـــا 

ن، وذEــر ابــن أبــي الر�Aــع أن التــاء تكــو للتعجــب )١٠"(ّورAمــا جــاءت التــاء فــي غیــر التعجــب ّ
                                                             

 ٢/٣٣٤شرح الكاف�ة للرضي  ) 1(

 .٢/٤٧٧، وانظر ارتشاف الضرب١/٥٢٦ّشرح جمل الزجاجي البن عصفور  ) 2(

 ٩١: سورة یوسف ) 3(

 ٧٢ ، والجمل في النحو ص٢/٣٢٠، والمقتضب٣/٤٩٦الكتاب ) 4(

 عالم الكتب – القاهرة -عبدالعال سالم مEرم: ّ بن الحسن اإلسترا�اذ'، تحقی9شرح الكاف�ة، الرضي الدین دمحم ) 5(
 ٢/٣٣٤م ج ٢٠٠٠.هــ١٤٢١

 ٢/٣٣٤، وانظر شرح الكاف�ة للرضي ١/٥٢٤ّشرح جمل الزجاجي البن عصفور  ) 6(

 ٥٧الجنى الداني في حروف المعاني ص ) 7(

 ١٣/١١١ والمخصص ١/٤٤٥ت�صرة والتذEرة ، وال١/٤٣٠، واألصول في النحو ٣/٤٩٧انظر الكتاب  ) 8(

 ٣/٤٩٧الكتاب  ) 9(

 ١/٣٢٦، وانظر اال�ضاح في شرح المفصل ٣٤٥المفصل ص ) 10(
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�����m�Ë��Ì��Í��Î��Ï��Ð: ولغیر التعجب، وجعل من مجیئها للتعجب قولـه تعـالى

Ñ�l )ًهـي أكثـر حـروف القـسم ورودا ) ال�اء والواو والتاء( وفي هذه الحروف الثالثة  )١
  ).٢(ّفي Eالم العرب، ولم �ستعمل في القرآن غیرها مما �عده النحاة في جملة هذه الحروف

                                                             

 ٥٧:، اآل�ة في سورة األنب�اء٢/٩٣١ّانظر ال�س�� في شرح جمل الزجاجي  ) 1(

( زم فیهـا مـع القـسم، قـال سـیبو�ه مما یذEر النحاة في حروف القسم الالم، وهي Eالتاء فـي مجیئهـا للتعجـب، إال أنـه ال ) 2(
�؛ فیجـيء �ـالالم ، : تا� وفیها معنى التعجب و�عض العرب �قول في هذا المعنى: وقد تقول ): " ٣/٤٩٧في الكتاب

  :نوال تجيء إال أن �Eو فیها معنى التعجب، قال أم�ة بن أبي عائذ
)  الجاللـة(ًالتـاء أ�ـضا فـي اختـصاصها �الـدخول علـى لفـs وهـي E". � ی�قى على األ�ام ذو حید  �مشمخر �ه الظ�ان واآلس
ـــة التعجـــب، وتـــستعمل فـــي األمـــور العظـــام الالمـــات، أبـــو القاســـم عبـــدالرحمن بـــن إســـحاق ) Eتـــاب : (انظـــر.( فـــي حال

، وشــرح ٨٣م  ص١٩٦٩-هـــ١٣٨٩نتحقیـ9 الــدEتور مـاز المـابرك، المط�عـة الهاشــم�ة بدمـش9 ) هـــ٣٣٧ت (الزجـاجي 
): " ٣/٤٤٩فــي الكتــاب(  �قــول ســیبو�ه - �ــضم�م المــ�م وEــسرها-ومــن هــذه الحــروف مــن ). ٢/٣٣٤الكاف�ــة للرضــي

من رAي ألفعلن ذلك ، ومن رAي إنك ألشر یجعلها في هذا الموضع �منزلة الـواو وال�ـاء فـي : ّواعلم أن العرب من �قول
ر هللا، وعنـد المبـرد أنهـا تـدخل Eـذلك علـى نوهللا ألفعلن، وال یدخلونها في غیر رAي، Eمـا ال یـدخلو التـاء فـي غیـ: قوله

مـن ال�ـاء التـي فـي ) مـن(من هللا ألفعلن، ومـن رAـي ألفعلـن، أبـدل : و�قال): " ٢/٣٣١المقتضب( لفs الجاللة؛ قال في
؛ والــذ' عل�ــه أكثــر النحــو0ین أنهــا )أ�مــن( ، ومــن حــروف القــسم عنـد الــ�عض النحــاة "�ــا� ألفعلــن، ورAــي ألفعلــن: قولـك

ــــا فــــــي جملــــــة القــــــسم االســــــم�ة، اســــــم وضــــــع  ، وارتــــــشاف ٢/٣٣٠انظــــــر المقتــــــضب( للقــــــسم وســــــ�أتي الكــــــالم علیهــ
  ).٢/٤٧٦الضرب
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  خامسالم�حث ال
  خصائص القســــم

@ @

َوقوع القسم �عد حرف جواب: لّالمطلب األو  َُ َِ ْ َ ُْ َ ِ َ َ ُ  
ُوق -١ َوعه �عد ُ ْ َ ُ  ): ََبلى(ْ

نوتكــو . مختـصة �ـالنفي، فـال تقـع إال �عـد نفـي فـي اللفـs أو فـي المعنـى(وهـي حـرف جـواب 
ٌردا له سواء اقترنت �ه أداة االستفهام أم ال �)(.١ .(  

حرف یخـتص بإ�طـال النفـي، سـواء Eـان خبـرا أو اسـتفهاما، وقـد وردت قبـل القـسم ) بلى(   فـ
Aعة مواضع Eانت في آیتین منها جوا�ـا إل�طـال النفـي �عـد االسـتفهام، في القرآن الكر0م في أر

��°��¯®��¬��»��m:، وقولــه)٢( E:�m�d��e��f���gh��i��j��klمــا فــي قولــه تعــالى

±��²l )٣.(  
 وEانـــت فـــي الموضـــعین اآلخـــر0ن جوا�ـــا إل�طـــال نفـــي الخبـــر، وجـــاءت قبـــل القـــسم فـــي قولـــه 

، )٤( �m�~�������¡��������¢��£��¤¥��¦���§��¨�����©��ª����«��¬��®¯��°��±��²��³����������l:تعــــــــــــــــــــــــــــــالى
�����m�h��i��j�����k��l��mn���o��p��q��r��s��tu��v���w��x��y:وقولـــــــــــــــــــــه

z��{��|��}��~��_��`��a���b��c���d���e��f�����g��h��i����l )٥ .(  
ُبإث�ـات مـا �عـد النـافي وعنــدما یت�عهـا القـسم یـزداد) بلـى(ُّ     وتخـتص  َ  معناهـا تأكیـدا وتثبیتــا َ

دا �ـــالالم والنـــو الثقیلـــة ازداد التوEیـــد  Eنوحـــین جـــاء جـــواب القـــسم فـــي اآلیتـــین األخیـــرتین مؤ ً ـــ َّ َ ُ َِ َ
  . ًتأكیدا

َوقوعه �عد  -٢ ْ َ ُ ُ ْإ'(ُ E�َسر الهمزة وسEو ال�اء) ِ ن ْ ُ َُ ََ ِ َِ ْ ِْ:  

                                                             

ت ('، جمــال الــدین ابــن هــشام األنــصار مغنــي اللبیــب عــن Eتــب األعار;ــب: ، و0نظــر)٤٢١ – ٤٢٠(الجنــى الــداني  ) 1(
  بیروت-سعید األفغاني، دار الفEر/ ه ن، تحقی9 الدEتور ماز الم�ارك ودمحم علي حمد هللا ، راجع) هــ٧٦١

 ) ٢٧٥:ص/٤(ج. م٢٠٠٢-١٤٢٣ ٢فاضل السامرائي، دار الفEر � : ، معاني النحو)١/٢٢٣ (

 ٣٠: سورة األنعام ) 2(

  ٣٤: سورة األحقاف ) 3(

  ٧: سورة التغابن ) 4(

  ٣: سورة س�أ ) 5(
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ـــــن �عـــــ�ش ـــــستعمل إال :(       قـــــال اب ـــــر، وال � ـــــه Eـــــنعم وجی ا إ' فحـــــرف یجـــــاب � ْأم ِ ـــــ ـــــي َّ ف
ْإ'(، وذEـر ابـن هـشام أن )١.)(القسم فأشـار إلـى ) ٢.)(ال تقـع عنـد الجم�ـع إال قبـل القـسم) (ِ

وجود إجماع على أنها ال تقع إال قبل القسم، ولـم تـرد فـي القـرآن الكـر0م إال فـي موضـع واحـد 
  ). ٣( �m��Û���Ü��ÝÞ��ß��à��á��â���ãä��å��æ��ç�����l:هو قوله تعالى

ٕد�قا للمخبــر، ووعــدا للطالــب، واعالمــا للمــستفهمتــص(نوهــذا الحــرف �Eــو  قــد زارك : ، �قــال)٤(ً
ْإ' وهللا: إبراه�م، فتقول ِ'إ' لعمر: زرنا Eثیرا، فتقول: و�قال. ِ ْ َ : هل جاء دمحم؟ فتقول: و�قال. َ

ْإ'  ِّورAيِ َ َ)(.٥.(  
ْإ'( ومن هنا یتضح لنا سبب التصاق  لتوEیـد �القسم فال تقـع إال قبلـه، وذلـك للحاجـة إلـى ا) ِ

  ). ٕتصدی9 ووعد واعالم(وتثبیت األمر فهي 
ْإ'(َّ فقـد عـد )٦(َّ       أمـا الزرEـشي قــد :(َّ�معنــى نعـم ممـا یـزاد للم�الغــة فـي التوEیـد إذ قـال) ِ

نعلمــت أن القــسم إنمــا جــيء �ــه لتوEیــد المقــسم عل�ــه، فتــارة یز0ــدو ف�ــه للم�الغــة فــي التوEیــد  ِ َ ُْ ِ َّ َّ
ْإ'(دوه لفــs فمــا زا... نوتــارة �حــذفو منــه أ' ). ٧( چ�ىت��مت��خت�چ�:�معنــى نعــم، Eقولــه تعــالى) ِ

ْإ'(َّأن  صــدق الوعـــد �العـــذاب (فــي اآل�ـــة الكر0مــة للم�الغـــة فــي توEیـــد المقـــسم عل�ــه، وهـــو ) ِ
  . Eما �فهم من اآل�ات التي تس�قها) وال�عث
ُ وقوع حرفي الجواب -٣       ْ ُ ََإ' وAلى(ُ ْ َأن القسم الواقع �عـدهما فـ) ِ َ َ ِي القـرآن الكـر0م لـم �ـأت َّ

 s٨(مضافا إلى ضمیر المتكلم) الرب(إال لف .(  
َوقوع القسم �عد  -٤ ْ َ ِ َ َ ُ ْ ُ   ):Eَال(ُ

َّوقد أكد ابـن هـشام أن ) ٩.)(في Eالم العرب معناها الزجر والردع، وال تعمل شیئا) Eال    ( َّـ
َّسیبو�ه والخلیل والمبرد والزج(هذا المعنى هو المعنى المعتمد عند  ال ... ِّاج وأكثـر ال�ـصر0ینِّ

                                                             

 ) ٨/١٢٤(شرح المفصل  ) 1(

 ) ٤/٢٧٦(عاني النحو ، و0نظر م)١/١٥٩(مغني اللبیب  ) 2(

  ٥٣: سورة یونس ) 3(

 ) ١/١٥٩(مغني اللبیب  ) 4(

 ) ٢٧٧ – ٤/٢٧٦(معاني النحو  ) 5(

هو دمحم بن بهادر بن عبدهللا الزرEشي أبو عبدهللا ، بدر الدین، عالم �فقه الشافع�ة واألصول، له تصانیف Eثیرة في   )6(
 ،   ).٦١- ٦/٦٠األعالم ( هـ،٧٩٤-٧٤٥نعدة فنو

 ) ٣/٤٤( البرهان في علوم القرآن  )7(

 ) ٩٧(أسلوب القسم واجتماعه مع الشر� في رحاب القرآن الكر0م : ینظر ) 8(

 ) ٢/٩٨٢(، شفاء العلیل )٥٧٧(، و0نظر الجنى الداني )٢١٢(رصف الم�اني في شرح حروف المعاني  ) 9(
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َّـمعنى لها عندهم إال ذلك، حتى إنهم یجیزو أبدا الوقف علیهـا، واالبتـداء �مـا �عـدها، وحتى  ًَّ ن ُ َّ
َّفــي ســورة فــاحEم �أنهـا م�Eة، ألن فیهــا معنــى التهدیــد ) Eــال(متــى سـمعت : قـال جماعــة مــنهم َّــ َّ

  ).  ١.)( بهاَّوالوعید، وأكثر ما نزل ذلك �مEة، ألن أكثر العتو Eان
َّ وأبــي حــاتم ومــن وافقهمــا، رأوا أن معنــى الــردع  )٢( َّ      غیــر أن مــن النحــو0ین، Eالكــسائي

ُفزادوا فیها معنى ثان�ا �صح عل�ه أن یوقف دونها و0بتـدأ بهـا ) (Eال(والزجر ل�س مستمرا في  ُ ًْ ُّ ً
  :ثم اختلفوا في تعیین ذلك المعنى على ثالثة أقوال

ألبي حاتم ومتا�ع�ه : ، والثاني)٣)(حقا(نتكو �معنى : ائي ومتا�ع�ه، قالواللكس:       أحدها
: َّللنضر بن شمیل والفـراء ومـن وافقهمـا، قـالوا: االستفتاح�ة، والثالث) أال(نتكو �معنى : قالوا

ْإ'(نتكـــــو حـــــرف جـــــواب �منزلـــــة  ْإ' :معنـــــاه:فقـــــالوا) ٤( چ��ەئ���ائ�چ، وحملـــــوا عل�ـــــه)نعـــــم(و) ِ ِ
  ). ٥.)(والقمر

فـــي القـــرآن الكـــر0م فـــي ثالثـــة وثالثـــین موضـــعا Eلهـــا فـــي النـــصف ) Eـــال(     وقـــد وردت   
، منهـــا ثالثـــة مواضـــع لهـــا ارت�ـــا� �موضـــوعنا فـــي هـــذا الم�حـــث، ورد فیهـــا القـــسم )٦(األخیـــر

) ٧( �m�±��²���³���´����µ��¶����l:وقولـــــه �m�½���¾��������l:وهـــــي قولـــــه تعـــــالى ،)Eـــــال(مـــــسبوقا بــــــ
  ). ٨( �m�ab��c��d��e�����l:وقوله

التي تحمل معنـى النفـي والزجـر قبـل القـسم فـي ) Eال(       وفي هذه اآل�ات الكر0مة وقعت 
اآل�ات، فهي ناف�ة لكالم ساب9 أو مفهوم مخطـئ فـي عقـول المـشرEین، ثـم أتـى �عـدها القـسم 

  . مفصوال عنها

                                                             

  )١/٣٧٨(مغني اللبیب  ) 1(

ّن بن فیروز األسدي موالھم أبو الحسن الكسائي، أحد القراء السبعة ، واإلمام ھو علي بن حمزة بن عبدهللا بن بھمم  )2(
غایة (  وثمانین ومائة عن عمر سبعین سنة، الذي انتھت إلیھ الرئاسة القراء بالكوفة بعد حمزة الزیات، توفي سنة تسع

  )٥٤٠- ١/٥٣٥النھایة 

، لكمال الدین أبي البرEات عبدالرحمن بن ن والكوفییننصاف في مسائل الخالف بین النحو;ین ال�صر;یاإل :ینظر ) 3(
 ،  ) ١٧٥ (.ن، بدو تار0خ) نسخة مصورة عن ط�عة المEت�ة التجار0ة �مصر( 'دمحم بن أبي سعید األن�ار

  ٣٢:  المدثرسورة ) 4(

 ) ٣٧٨ / ١(مغني اللبیب  ) 5(

 )٣٧٨ / ١(مغني اللبیب  ) 6(

 ١٥: العل9سورة  ) 7(

 ٤ :الهمزةسورة  ) 8(
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َّ       ولـــو أراد هللا، عـــز وجـــل، أن یـــرد أقـــوال المـــشرEین بتكـــذی َّ َّب الرســـول، صـــلى هللا عل�ـــه َّ
َّوسـلم، ومــا أنـزل عل�ــه وانEــار ال�عـث والق�امــة، Eمــا قـال مــن تــأول معنـى  ٕ ُ ال (فــي صــ�غة ) ال(َّ

نعلى أنها نفي لما سب9 من أقوال الكافر0ن لكان األولى أن �Eـو بــ) أقسم لمـا فیهـا مـن ) Eـال(َّ
  . َّمعنى الردع والزجر، الذ' یناسب طغ�ان الكافر0ن وصدهم

ِأغراض القسم: انيّلمطلب الثا َ َ ُ َ ْ َ  
َو0بدو لي أن مجمل أغراض القسم في القرآن الكر0م تنحصر �Eونه َ ُْ َّ:  

ًقسما الفتا مؤEدا_ أ  ِ ِّ َ ُ ً ًَ َ .    
ًقسما غاض�ا مهددا_ ب ِّ َ ُ ً ًَ ِ َ َ .  

  :و�مEننا أن نجمل أغراض القسم في القرآن الكر0م ف�ما یلي
ـــك عـــادة ا-١ ـــره، وتل ـــد الخبـــر وتقر0 نلعـــرب الـــذین Eـــانوا �قطعـــو Eالمهـــم �القـــسم،  ألن  تأكی
وهذا الغرض �ظهر لنا إذا علمنا أن المقسم عل�ه ). ١)(القصد �القسم تحقی9 الخبر وتوEیده(

�	�������م�ال:(ن ما �Eو من األمور الخف�ة الغائ�ة، ف�قسم علیها إلث�اتها، مثل قوله تعالىEًثیرا

�������������	��Kو��	�����������א���א�
����Kא���� ��#%��#�د'&����#%�	ن� #��$���� #��������K"�א! ��ن�	�

ــــ فالقـــسم فـــي، ب) ٢) (  هللا یز0ـــل الـــشEوك ، و�حـــ�� الـــشبهات ، و�قـــ�م الحجـــة  ، و0ؤEـــد )الم(ــ
  ). ٣)(األخ�ار، و�قرر الحEم في أكمل صورة

Eـم ن  لفت األنظـار إلـى الكـو ومـا �حو�ـه مـن أسـرار عجی�ـة، ومـا ف�ـه مـن نظـام بـد�ع مح-٢
، فجـاء القـسم فـي القـرآن الكـر0م )٤( ن، إذ Eل یجـر إلـى أجـل مـسمى، وEـل فـي فلـك �ـس�حو '

على هذه األمور ألجل أحدات �ارزة ، Eان لها أكبر األثر فـي تـار0خ ال�ـشر ، وذلـك الغـرض 
Eـان عنـد ذلـك الجبـل  ، فالقـسم �ـه ف�ـه إشـارة إلـى مـا) الطـور(�ظهر في القسم �األمEنة مثـل 

) وهـذا البلـد األمـین( ، والقـسم �البلـد األمـین -عل�ه الـسالم–ي ظهرت لموسى  من اآل�ات الت
ف�ه إشارة إلى حادثة ظهور النور الدمحم' من هذا البلد األمین ، ذلك النور الذ' بدد ظلمـات 

                                                             

 . جالل الدین السیوطي، تحقی9 دمحم أبو الفضل إبراه�م، مEت�ة دار التراث، القاهرة:اإلتقان في علوم القرآن ) 1(
 .٥١ص/ ٤، ج

  .٤ ، ٣ ، ٢ ، ١: سورة الق�امة ) 2(

  .٢٩١م�احث في علوم القرآن ، ص : مناع القطان ) 3(

 م ١٩٨١، �١م ، مEت�ة الرسالة الحدیثة، عمان ، �عبد الجلیل عبد الرح. د:لغة القرآن الكر0م : انظر ) 4(
  .٢٦٧، ص 
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الجهــل والــضالل ، ثــم شــع فــي آفــاق الــدن�ا ومــأل جن�اتهــا ، إلــى آخــر مــا هنالــك مــن أهــداف 
  ).١(وأغراض

 إذ العرب Eانت تعتقـد أن األ�مـان الكاذ�ـة تـدع الـد�ار �القـع  -ملسو هيلع هللا ىلص–دق الرسول  إث�ات ص-٣
 مـن الحلـف �ـأمر هللا تعـالى، مثـل قولـه -ملسو هيلع هللا ىلص–وقد Eان إكثـار النبـي . ، وأنها تضر صاحبها 

�m :وقوله تعـالى).٢( m��Û���Ü��ÝÞ��ß��à��á��â���ãä��å��æ��ç�����l: تعالى

h��i��j�����k��l��mn���o��p��q��r��l )صـــلى هللا عل�ــــه –ومـــع قـــسمه ). ٣
  ).٤( ، فEان دل�ال على صدقه-ملسو هيلع هللا ىلص– لم �صب �سوء ما،بل ارتفع شأنه وعال ذEره -وسلم

  إبـــراز المعقـــول فـــي صـــورة المحـــسوس، وذلـــك أن األمـــر المعقـــول إذا صـــور فـــي شـــيء -٤
س، وآلهة،شــب�ه الــوحي �الــضحى فــي را�عــة النهــار، وتــشب�ه حــسي، فــإن العقــل �ــستوع�ه الحــ

ال�اطــل �اللیــل، وانتــصار الحــ9 �النهــار، إشــارة إلــى أن اللیــل البهــ�م، البــد وأن �عق�ــه صــ�ح 
قمشر بهیج، یبدد ظالمه وظلماته، وEذلك ظـالم الـشرك والجهـل، البـد وأن �عق�ـه نـور الحـ9 

  . وال�قین
، و�الكواكـب، و�الـشمس، والقمـر تصح�ح العقائد ال�اطلة، فالقسم-٥ ، ف�ـه رد � �النجم إذا هو

  .، وأن لها تصرفا في العالم السفلي على من اعتقد أنها آلهة
ًأنــه قــد �Eــو شــیئا علو�ــا �عیــدا عنــا یثیــر الره�ــة والعظمــة وال :ألولا ً ً جــالل ، و0ــدعونا ذEــره ن

خذ في توج�ه أنظارنا إل�ه ، فأوحب االستطالع،نا الفضول العلميلدی ، إلى أن یثیروالقسم �ه
 ، ومحاولــة تــسخیره لمنافعنــا، وذلــك Eالــسماء، ومــا فیهــا مــن شــمس،�ال�حــث والــدرس والتحلیــل

یــدفع النــاس إلــى ال�حــث ، فالقــسم بهــذه الكائنــات العلو�ة،ونجــوم، ومظــاهر Eون�ــة Eثیــرة،وقمر
���m�x��y:عـالىوالتنقیب ، ونصوص القرآن الدالة على النظر وال�حث Eثیرة ، منها قولـه ت

z��{��|�����}l )وقولـــــــــه تعـــــــــالى)٥ ،:�m�z��{��|��}��~������¡��

                                                             

عبـد الجلیـل . د: وانظـر. بتـصرف واختـصار. ٢٨٧-٢٨٥الكشف والب�ـان فـي علـوم القـرآن، ص: سمیر عبد العز0ز. د ) 1(
 . ١٧٣-١٧٠من �الغة القرآن، ص : 'و أحمد بدو. ٢٦٨لغة القرآن الكر0م،ص : عبد الرح�م

  .٥٣: سورة یونس ) 2(

  .٣: سورة س�أ ) 3(

 . ٢٦٧لغة القرآن الكر0م ، ص : عبد الجلیل عبد الرح�م . د: انظر  ) 4(

 .١٠١: سورة یونس ) 5(
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¢��£��¤��¥��l )لمــا تعمــ9 ال�ــاحثو فــي دراســة هــذه الظــواهر ). ١E نوقــد أثبــت الواقــع أنــه
التــي أقــسم هللا بهــا ، وجــدوا فیهــا مــن العظمــة والجــالل، والقــدرة اإلله�ــة، مــا تخــر لــه النفــوس 

  ).٢( m�q��r��s��t��u��v��w��x��y�����l: ساجدة خاشعة ، قائلة
ن إن المقسم �ه قد �Eو شیئا أرض�ا مما �ح�� �اإلنسان و0تعا�ش �ه ومعه ، و�قسم - :الثاني

ــافع وفوائــد ــه لمــا ف�ــه مــن من واألرض ومــا ، وال�حــر المــسجور،ن والز0تــو، Eــالتین،هللا تعــالى �
    طحاها

نــسان ، وذلــك Eــالنفس ال�ــشر0ة التــي أقــسم هللا نأن �Eــو المقــسم �ــه شــیئا ذات�ــا لإل -: ثالثالــ 
ــه ��`��_��m:، وقولــه تعــالى)٣( ا �m�X��Y��Z����*\��]��^�l:تعــالى بهــا فــي قول

a��b����l )بیـرا فـي الم�احـث ). ٤E وال شك أن القسم بهـذه األشـ�اء �فـتح لل�ـاحثین مجـاال
، عنــد E)٥(الفEر0ـة، والنفــس�ة، واالجتماع�ــة ن، وقــد أجمــع النحو0ـو ِالقــسم(المهــم علــى ُّ َ ، علــى )َ

  ).التوEید(َّأن الغرض منه 
َّاعلــم أن الغــرض مــن : (، وقــال ابــن �عــ�ش)٦.)(َّاعلــم أن القــسم توEیــد لكالمــك:( قــال ســیبو�ه

  )٧.)(القسم توEید ما �قسم عل�ه من نفي أو إث�ات
َّ       أمـــا العلمـــاء الـــذین ألفـــوا فـــي علـــوم القـــرآن؛ فقـــد Eـــان غـــرض التوEیـــد فـــي ا �لقـــسم جل�ـــا َّ

ة َّـواضـحا فـي أقـوالهم، قـال ابــن قـ�م الجوز0 ِّ َوالمقـسم عل�ــه یـراد �القـسم توEیـده وتحق�قــه:(ً ُْ)(.٨ .(
ه إن Eـان ألجـل المـؤمن فـالمؤمن :(وقال الزرEشي ْفـإن قیـل مـا معنـى القـسم منـه سـ�حانه، فإن َّـْ

ْ�ــصدق مجــرد اإلخ�ــار، وان Eــان ألجــل الكــافر فــال �فیــده، فــالجواب قــال األســ تاذ أبــو القاســم ٕ

                                                             

 ١٨٥: سورة األعراف ) 1(

 .١٩١:سورة آل عمران ) 2(

 .٨-٧: سورة الشمس ) 3(

 .٢: سورة الق�امة  ) 4(

تفـــسیرسورة الـــنجم، دراســـة : عبـــد رAـــه فرحـــات. ود. ٢٩٣الكـــشف والب�ـــان، ص : ســـمیر عبـــد العز0ـــز شـــیلوة . د: انظـــر ) 5(
 .٤٤-٤٤تحلیل�ة ، موضوع�ة، ص 

 ) ١/٣٧٣(، الل�اب في علل البناء واإلعراب )٢٨٦(، و0نظر اللمع في العر�Aة )٣/١٠٤(الكتاب  ) 6(

 )٩/٩٠: (شرح المفصل ) (7

، ١قــ�م الجوز0ــة، تــصح�ح دمحم حامــد الفقــي، �شــمس الــدین دمحم بــن أبــي �Eــر المعــروف �ــابن :التب�ــان فــي أقــسام القــرآن ) 8(
 ) ٣( ج .م٩٣٣'مط�عةحجاز �القاهرة، سنة ا
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ّإن هللا ذEــر القــسم لكمــال الحجــة وتأكیــدها، وذلــك أن الحEــم �فــصل �ــاثنین إمــا : )١('القــشیر َّ ََّّ ُ
ـــى ال ی�قـــى لهـــم حجـــة ـــشهادة، وامـــا �القـــسم فـــذEر تعـــالى النـــوعین حت َّ�ال َّ ولـــذلك نجـــد ). ٢.)(ٕ

������m�`���a��b��c��d��e���f��gh��i��j�������k�����l��m��n��o:الــــسیوطي �قــــول

p��q��l )یــدا للخبــر ) ٣Eــان ف�ــه إخ�ــار �ــشهادة، ألنــه لمــا جــاء توE َّقــسما وان ّ ْ ٕ
ًسمي قسما َ َ)(.٤ .(  

  

  أهم5ة القسم: الثّثالمطلب ال
ّاعلم أن القـسم توEیـد لكالمـك :" تكمن أهم�ة القسم في داللته على التوEید، قال سیبو�ه      

ًولو قرب اإلنسان عمرا وEاهال ، وقد) ٥"( ً ْ َ  یـدل Eـذلك علـى التكـر0م أو التفـضیل أو التنب�ـه ، ّ
وقد یذEر القسم و0راد �ه التكر0م أو التفضیل، أو التنب�ه، أو لفت النظـر )" ٦(�قول ابن سیدة 

  " واالستدالل 
 Eمــا أســلفنا منــذ العــصور القد�مــة ، وشــاع اســتعماله  –وقــد عــرف النــاس هــذا األســلوب      

  .ِّه في حل Eثیر من المشاكل والخصوماتنفي ح�اتهم، فEانوا یلجأو إل�
  ):٧(ومن ذلك �قول زهیر

ٌفإن الحj مقطعه ثالث  َّ 5ٌمین أو نفار أو جالء* ّ ٌ 
 �m�Ó��Ô�����Õ����Ö��×����l:موصـوفا �العظمـة فـي آ�ـة الواقعـة) قـسم(وجاء المـصدر مـن   

ْو0جيء الفعل مسندا إلى غیر هللا تعالى)  ٨( یر س�اق الكذب في أرAعة مواضع، لكن في غ،ُ
���{���|��}���m�q��r��s��t���u��v���w��x��y��z:أو الحنـــث �ـــال�مین

~��_��`��a��b��c��d��e��f��g��h���i��j��k�l )وأمـــــــــــــــــام )... ٩
                                                             

'هوعبــدالكر0م بــن هــواز بــن عبــدالملك بــن طلحــة الن�ــسابور القــشیر، مــن بنــي قــشیر بــن Eعــب، أبــو القاســم ز0ــن اإلســالم، شــیخ   )1( ن
ًخراسان في عصره زهدا وعلما �الدین، من Eت�ه لطائف اإلشارات في ال ــ٤٦٥-٣٧٦(تفسیر والرسـال ة القـشیر0ة، ً األعـالم ( ، )  هـ

٤/٥٧( 

 )  ٣/٤١(البرهان في علوم القرآن  ) 2(

  ١: نسورة المنافقو ) 3(

 ) ٢/١٣٣(اإلتقان في علوم القرآن  ) 4(

 . ٣/١٠٤الكتاب  ) 5(

   ١٣/٣٠المخصص  ) 6(

 ١٨دیوان زهیر بن أبي سلمى ص  ) 7(

 ٧٦: سورة الواقعة ) 8(

 ١٧:   ، سورة القلم٥٥:  ، سورة الروم ١٠٧: سورة المائدة :  ینظر، ١٠٦: سورة المائدة ) 9(



 

٦٩

ِهذا االستعمال القرآني، ال یهو أبدا أن نفسر القسم �الحلف، وصن�ع القرآن فیهما یلفت إلى  ْ َ َ َ َ ِّ َُ ً ن
ِّول بترادفهمـــا، وهـــو فـــر یؤ0ـــده فقـــه العر�Aـــة، فـــاختالف مـــادتي قفـــر دقیـــ9 بـــین اللفظـــین المقـــ ق

َاللفظین یؤذن �اختالف مدلول Eل منهما، وAین حلف وحنث مـن القـرب، مـا لـ�س بـین حلـف  ََ ََ َ ََ َ
َوقسم، مما ی�عد معه أن �Eونا سواء َ َ) (.١(  

ا ال�مــین؛ فـــ       َاســم للقسم مــستعار، وذلــك أنهــم Eــانوا إذا ت(َّــأم َ ِ ُ َ ُ ََّ ِ ى شيء تصافقوا َــ ُقاســموا عل ََ َ ُ َــَ ٍ ــ َ َــ َ
ً�َأ�مانهم، ثم Eثر ذلك حتى سمي القسم �مینا ْ ِْ َِ ُ َ ُ ََ َ ّ َّ ِ َِ ََِ ُ َُ َّ ِ) (٢.(  

                                                             

 )١٥٨ - ١٥٧ /١(التفسیر الب�اني للقرآن الكر0م  ) 1(

 )٤٢٩(قالفرو اللغو�ة  ) 2(
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  الم�حث األول
  خصائص القسم في القرآن الكر;م

  

ً فــي القــرآن الكــر0م، فقــد أجر0ــت إحــصاءا للقــسم فــي القــرآن الكــر0م، للقــسم خــصائص عدیــدة  
 : نتائجه على النحو اآلتيجاءتو
ًقسم الصر0ح في القرآن الكر0م في خمسة وس�عین موضعا، منها س�ع وخمـسو آ�ـة ورد ال .١ ن ٌ ً ٍ

ًم�Eة وثماني عشرة آ�ة مدن�ة ً ً. 
ِهـــو مـــا صـــرح ف�ـــه �المقـــسم �ـــه، Eقولـــه تعـــالى:  والقـــسم الـــصر0ح َ ُ ُْ َ ِّ:�m�A��B��*��D��E����

*G��H���I����l )ف، أو أقـــسم ال أنــسى المعـــرو:  أو �ــستدل عل�ــه �فعـــل القــسم، نحــو)١
ً�ـــستدل عل�ـــه �ـــالحرف والفعـــل معـــا، أو �ـــستدل عل�ـــه بلفـــs مـــن ألفـــاp القـــسم، اســـما Eـــان أم  ً
ًمـــصدرا؛ و�مEـــن القـــول أن القـــسم الـــصر0ح هـــو مـــا ذEـــرت ف�ـــه جملـــة القـــسم، ســـواء فعل�ـــة أم 

  .اسم�ة
' وقد صنف الدEتور Eـاظم الـراو المواضـع التـي ورد فیهـا القـسم الـصر0ح فـي القـرآن الكـر0م،  َّ

  ):٢( خمسة أنواععلى
ٕأقسام صدرت من هللا، سـ�حانه وتعـالى، ابتـداء وانـشاء، وقـد ورد ذلـك فـي إحـد� وثالثـین  .٢

ًآ�ة م�Eـة ٍ، وآ�ـة مدن�ـة واحـدة)٣(ً ٍ َ، ومما تجـدر اإلشـارة إل�ـه هنـا أن المواضـع التـي ذEرت )٤(ٍ ِـ ُ َّ َّـ
سم متــصلة Eقولــه تعــالى ٍفیهــا آ�ــات ق َ ــ َ:�m�A��B��*��D��E��F����*��H��I�����J*������L��M������

N*�����P��Q��R��*��T��U��V*������X��Y��Z��*��\��]��^����l )َّعـــــــــــــدت ). ٥ ُ
ٍموضعا واحدا، على الرغم من وجود س�ع آ�ات قسم فیها ً ً .  

                                                             

  ٣-١: سورة التین) 1(

 )٣٧٠ – ٣٦١(أسالیب القسم في اللغة العر�Aة : ینظر) 2(

، ٢-١: ، ص٤-١:، الـــــــصافات٢ -١:  ، �ـــــــس٦٨: ، مـــــــر0م٦٣ ، ٥٦: ، النحـــــــل٩٣ -٩٢ ، ٧٢: الحجـــــــر: ینظـــــــر) 3(
، ٢-١: ، القلــــم١: ، الــــنجم٧-١:  ، الطــــور٢٣ ، ٨-٧ ، ٦-١: ، الــــذار0ات٢-١: ، ق٢-١: ، الــــدخان٣-١: الزخــــرف
، ٣: ، البلــد٤-١: ، الفجــر١٤-١١، ٣-١: ق، الطــار٤-١:  ، البــروج٧-١:  ، النازعــات٧-١: ، المرســالت٣٥: المــدثر
   ١: ، العصر٦-١: ، العاد�ات٤-١: ، التین٣-١: ، الضحى٤-١: ، اللیل١٠-١: الشمس

  ٦٥: سورة النساء) 4(

  ٨-١: سورة الشمس) 5(



 

٧٢

���m��Û���Ü��ÝÞ��ß:َّأقــسام علمهــا هللا تعــالى رســوله، وأمــره بهــا، Eمــا فــي قولــه تعــالى .٣

à��á��â���ãä��å��æ��ç�����l )١( ،یتــینEوقــد ورد ذلــك فــي آیتــین م)ٍوآ�ــة مدن�ــة ) ٢ ٍ

 ).       ٣(واحدة
�ی�����ی��ی��ی��ىئ��ىئ��ىئ�چ�:أقسام حEاها القرآن الكر0م عن األنب�اء والمؤمنین Eمـا فـي قولـه تعـالى .٤
 ).  ٦(، وأرAع آ�ات مدن�ة)٥(، وقد ورد ذلك في س�ع آ�ات م�Eة)٤( چ
��~������{��|��}���m�y��z:ن، نحـو قولــه تعــالىأقـسام حEاهــا القــرآن عـن المنــافقین والكــافر0 .٥

���¡���¢��£��¤���������¥��l )٧(ة�Eوقد ورد ذلك في ثالث عشرة آ�ة م ،)واثنتي عشرة آ�ـة ) ٨
 ).٩(مدن�ة

ـــي قولـــه تعـــالى .٦ ـــ�س، Eمـــا ف ـــسام حEاهـــا القـــرآن الكـــر0م عـــن إبل  چ��خس��حس��جس��مخ�چ�:أق
)١٠ .(  

َّالنـوع األول، فـإذا تأملنـا القـسم الـصر0ح الـصادر      والنوع الذ' �عنینا فـي هـذا ال�حـث هـو  َّ
َّمن هللا، س�حانه وتعالى، ابتداء وانشاء، نلحs أن خصائصه تتمثل بـ ً ًٕ:  

ُأن المقسم �ه من هللا، جل جالله، مدرك من المخاطب وظـاهر لـه، وقـد ورد المقـسم �ـه  :ًأوال ََ ُ ُ َ ُْ ٌْ ٌ ْ َّ َ َّ
ِفي هذا النوع �عد واو القسم ما عدا ثال َ َلعمرك(ثة مواضع ورد في أحدها القسم �ص�غةَ ُ َْ َ)(١١ (

  ). ١٢)(تا�(وورد في الموضعین اآلخر0ن �التاء مع لفs الجاللة 
                                                             

 ٥٣:  یونسسورة ) 1(

  ٣: ، س�أ٥٣:  یونسسورة :ینظر ) 2(

  ٧:  التغابنسورة :ینظر ) 3(

  ٥٧:  األنب�اءسورة ) 4(

  ٩٥ ، ٩١ ، ٨٥ ، ٧٣:  یوسفسورة ،٥٦:  الصافاتسورة، ١٧:  القصصسورة، ٥٧:  األنب�اءسورة :ینظر ) 5(

  ٨ ، ٦: ، النور١٠٨، ١٠٨:  المائدةسورة :ینظر ) 6(

  ٢٣:  األنعامسورة ) 7(

، ٣٨:  النحــلســورة، ٤٤:  إبــراه�مســورة، ٤٩ ، ٢١ ، ١٦:  األعــرافســورة، ١٠٩ ، ٣٠ ، ٢٣:  األنعــام ســورة :ینظــر ) 8(
، ٨٣:  صسورة، ٤٣:  فاطرسورة، ٥٥:  الرومسورة، ٤٩:  النملسورة، ٢٩:  الحجرسورة، ٩٧ ، ٤٤:  الشعراءسورة
  ١٨: لقلما سورة ،٣٤:  األحقافسورة

ــــــساءســــــورةینظــــــر  ) 9(  ســــــورة، ١١٧ ، ٩٦ ، ٩٥ ، ٧٤ ، ٦٢، ٥٦، ٤٢:  التو�ــــــةســــــورة، ٥٣:  المائــــــدةســــــورة، ٦٢:  الن
  ٥٣:  النورسورة، ١٨، ١٤: المجادلة

  ٣٩:  الحجرسورة ، ٢١ ، ١٦:  األعرافسورة : ، ینظر٨٣: سورة ص ) 10(

  ٧٢ :سورة الحجر :ینظر ) 11(

  ٦٣ ، ٥٦:  النحلسورة :ینظر ) 12(



 

٧٣

هــي قولــه  َّوالمواضــع التــي ورد القــسم الــصر0ح فیهــا مــن هللا، جــل جاللــه، �عــد واو القــسم،   
  :تعالى

- m�\����*��^��_����l )١.( 
- m�AB��C��D��E����*�G��H���I�����������J���K���L�����l )٢ .( 
- m�p��*��r��s*u��v��w��x���y��z����l )٣ .( 
- m�A�*�C��D*F��G��H��I��������JK��L��M����������N����l )٤.( 

- m�AB��C��D����*F��G��H��I��J��K���L��M��N��O��P����l )٥ .( 

- m�µ��¶*�¹��º��*¼��½*�����¿��À*Â��Ã��Ä��*�Æ��Ç��È������l )٦ .( 

- m�A��B��C����*E��F��G��H����l )٧ .( 

- m�n����*p��q*��������s��t��u*������w���x���*�z��{�*��}��~*��������
¡���¢��£��¤��l )٨ .( 

- m�A��B������C��*E��F��G���H��I�l )٩ .( 

- m�yz��{��|��}*�����_��`��a����b��c���������l )١٠ .( 

- m�½���¾������*������À��Á��Â��������*����Ä��Å��Æ�������*����È��É����Ê�����������l )١١ .(  

  
 

                                                             

  ٢-١: سورة �س ) 1(

  ٢-١: سورة ص ) 2(

  ٣-١: سورة الزخرف ) 3(

  ٣- ١: سورة  الدخان ) 4(

  ٢- ١: سورة ق ) 5(

  ٦-١: سورة الذار0ات ) 6(

  ٨-٧: سورة الذار0ات ) 7(

  ٧- ١: سورة الطور ) 8(

 ٢-  ١: سورة النجم ) 9(

  ٢- ١: سورة القلم ) 10(

  ٣٥- ٣٢:  المدثرسورة ) 11(



 

٧٤

- m�a��b�*������d��e���*����g��h���*��j��k��*����m��n��*����p��q�����r�*���
t���u��v��l )١ .( 

- m�r��s��*��u��v��*��x��y*�����{��|��*��~�����*��¢��£��

¤����*����¦��§������l )٢ .( 

- m�A��B��C��*��E��F��*��H��I���*��K��L��M������l )٣.( 

- m�A���B��*�}�D��E��F��G����}�*�I��J}��*��L��M����������N��O��P��Q����}l )٤ .( 

- m�s��t��u*���w��x��y�����*��{����|���}��*��_��`����a���l )٥ .( 

- m�A��������*��C��D*�������F��G*��������I��J��K��*����M��N��O��P��Q��R��������)٦ .( 

- m�A��B��*��D��E��F����*��H��I�����J��*���L��M������N��*��P��Q��R��*��T��U��

V��*��X��Y��Z*��\��]��^����l )٧ .( 

- m�f��g�����h��*��j��k�����l*����n��o��p�������q�*���s����t��u������l )٨ .( 

- m�b��*��d��e��f����*h��i��j��k����l������l )٩ .( 

- m�A��B��*��D��E*��G��H���I�*������K��L��M��N��O��P������l )١٠ .( 

- m�e��f����*��h��i��*����k��l*�������n��o���p*������r��s�����t��*����v��

w���x��y������l )11.( 

                                                             

  ٧- ١:  المرسالتسورة  )1(

  ٧- ١:  النازعاتسورة ) 2(

  ٤-١:  البروجسورة ) 3(

  ٤-١: ق الطارسورة ) 4(

  ١٤- ١١: ق الطارسورة ) 5(

  ٥- ١:  الفجرسورة ) 6(

  ٨- ١:  الشمسسورة ) 7(

  ٤- ١:  اللیلسورة ) 8(

  ٣-١:  الضحىسورة ) 9(

  ٤-١:  التینسورة ) 10(

  ٦- ١:  العاد�اتسورة ) 11(
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- m�A��*C��D��E��F�l )١.(  

سم �ــه فــي هــذه اآل�ــات الكر0مــة مدرك مــن المخاطــب، وظــاهر لــه، ألنــه مــن  :ًثان5ــا  ّإن المق ٌْ ٌ َ ُــ َ َُ ــ ْ َّ
ِّدرEة بإحد� الحواس الخمسُاألمور المحسوسة عنده، الم َ َ ْ).٢.(  

... �السماء واألرض والـشمس والقمـر واللیـل والفجـر والـضحى والنهـار والعـصر( فنجد القسم 
  ).إلى آخره

ٌوممــا یلحــs، أن هـــذه اآل�ــات الكر0مــة م�Eـــة، إذ الحاجــة قائمــة إلـــى تثبیــت األمــور المعنو�ـــة  َّ َّ
، ألن النـاس أنEروهـا ورفـضوا �القسم �المشاهد المحسوس مـن مخلوقـات هللا وآ�ا َّتـه فـي الكـو ن

  . تصد�قها
ٌنأن القـــسم �ـــالواو، غال�ـــا، لـــو مـــن الب�ـــان الفنـــي للمعـــاني :(عائـــشة عبـــد الـــرحمن .�   وتـــر د ً َّ

ِ�األش�اء الحس�ة وما یلمح ف�ه من اإلعظام إنما �قصد �ه إلى قوة اللفت، واخت�ار المقـسم �ـه  َ ُ َْ َّْ ُ ُ َّ
) الــضحى(َّاســب الموقــف، وحــین نتت�ــع أقــسام القــرآن فــي مثــل آ�ــة تراعــى ف�ــه الــصفة التــي تن

ٍنجدها تأتي عرضا ب�ان�ـا لـصورة ماد�ة محسة �ستحـضر بهـا واقـع مـشهود الفـت إلـى صـورة  ٌ ٌ ٌ ٍ ٍَّ َـ ُ َّـ � ًـ َ
ِمماثلة أخر معنو�ة غیر مـشهودة وال ملموسـة، فـالقرآن الكـر0م فـي قـسمه  ٍِ َ َ َ�الـص�ح إذا أسـفر (� َ ْ َ َ ِ ِ ْ ُّ

َواذا ت َ ِٕ َنفس، والنهار إذا تجلى، واللیل إذا عسعس، واذا �غشى، واذا أدبرَ َ َ َ ََ ََْ َ َ َ َِ ِٕ َٕ ََ ْ َْ َ ِ ِِ َّْ َّ ِ َّ ََّ یجلو معاني الهد� ) َّ
ات مــن النــور والظلمــة، وهــذا الب�ــان للمعنــو �ــالحس هــو  ِّوالحــ9 أو الــضالل وال�اطــل �ماد� ِّّ' َّــ

ُّالذ' �مEن أن نعرضه على أقسام القرآن فنقبلها دو تكل   ) . ٣.)(ف أو قسر في التأو0لن
ِ       وقد یر �عضهم أن اقتران الواو في القسم الصر0ح  من هللا، ت�ـارك وتعـالى، �المقـسم  َ ُْ َّ �
َّ�ــه المحــسوس والمــدرك مــن المخاطــب ال �ــشمل المواضــع المــذEورة Eلهــا مــستدال علــى ذلــك 

َـالـصافات، المرسالت، (له، بــَّ�اآل�ات الكر0مة، التي ورد القسم الصر0ح فیها من هللا، جل جال ُْ َ َّ
َالنازعات ِ َّ)(٤ .(  

ًإن معنـى هـذه اآل�ـات الكر0مـة لـ�س مجمعـا عل�ـه مـن المفـسر0ن، فهنـاك : ََّ       ولكننا نقـول َ ُْ َّ
ـــــها  ــــسرها عــــدد منـهـــــم �أنـــ ــــات الكر0مــــة، فقـــــد ف ــــة معــــاني هــــذه اآل� ــــنهم فــــي حق�ق َّاخــــتالف بی َّ ٌ

                                                             

 . ٢- ١:  العصرسورة  )1(

 ) ٤٢(، الب�ان في ضوء أسالیب القرآن )٣/٣٠٦(ینظر شروح التلخ�ص  ) 2(

 ) ١/٢٠(التفسیر الب�اني للقرآن الكر0م  ) 3(

  ١: ، النازعات١: ت، المرسال١: ینظر الصافات ) 4(



 

٧٦

ِّسه من �فسر الصافات بـ، ونجد في الوقت نف)١(المالئEة والمرسـالت ) ٢)(العلماء أو الطیـر(ُ
  ). ٤)(خیل الغزاة(والنازعات بـ) ٣)(ر0اح العذاب(بـ

نعائـــشة عبـــد الـــرحمن أن �Eـــو معنـــى هـــذه اآل�ـــات الكر0مـــة، .       وقـــد رفـــضت الـــدEتورة ْ
َوفسرت النازعات بـ) المالئEة(   ). ٥)(الخیل المغیرة(َّ

ًمقترنــا بهــا فــي القــرآن الكــر0م، ) هللا(نر �ــالواو لــم یــرد لفــs الجاللــة  وفــي القــسم الــصر0ح المقتــ
َّوانما ورد مع واو القسم صفة  َّمـضافا إلیهـا الـضمیر الـذ' �ـشیر إلـى الرسـول، صـلى ) الـرب(ٕ

  :َّهللا عل�ه وسلم، قال تعالى
- m�¬��®��¯���°������±��²��³��´��µ�l )٦ .( 

- m�ß��à��á��â���ãl )٧ .( 

- m�F��G���H����l )٨ .( 

- m�c��d��e��l )٩ .( 

- m�¦���§��¨�����©��l )١٠ .( 

- m�o��p��q��r��l )١١.(  

  
  
 

                                                             

، أبـــو القاســـم جـــار هللا محمـــود بـــن عمـــر نالكـــشاف عـــن حقـــائj التنز;ـــل وعیـــو األقاو;ـــل فـــي وجـــوه التأو;ـــل :ینظـــر ) 1(
ـــــــسیر ، )٢١٢ - ٢٠٢:ص/٤ج(،  )٣٣٣ص/٣ ج . تهـــــــران–انتـــــــشارات ) ٥٣٨-٤٦٧('الزمخـــــــشر الخـــــــوارزمي  تف

صابوني، دار الxxصابوني للطباعxxة والنxxشر والتوزیxxع، ، الxxشیخ دمحم علxxي الxxص��فوة التفاس��یر، )٧٨٩ ، ٥٨٧ (اللــینالج

 ) ٥١٣ ، ٣/٢٨ ( الطبعة التاسعة–القاھرة 

 )٣/٣٣٣( الكشاف :ینظر ) 2(

 )٢٠٢ / ٤( الكشاف :ینظر ) 3(

 )٢١٢ / ٤( الكشاف :ینظر ) 4(

 ) ١/٩٩(التفسیر الب�اني للقرآن ) 5(

  ٦٥:  النساءسورة ) 6(

  ٥٣:  یونسسورة ) 7(

  ٩٢: حجر السورة ) 8(

  ٦٨:  مر0مسورة ) 9(

  ٧:  التغابنسورة ) 10(

 ٣:  س�أ سورة) (11



 

٧٧

َّأو مضافا إلى آ�ات هللا، س�حانه وتعالى، Eقولـه، جـل شـأنه - ً:�m�~�����¡��¢���£���

¤��¥��¦���§��l )١ .(  
        sَّواذا تأملنا اآل�ات الكر0مة، التي ورد فیها لف ر الذ' �شیر ًمضافا إلى الضمی) ِّالرب(ٕ

ِإلـى الرســول، صــلى هللا عل�ــه وســلم، نجــد أن مــسألة المدرك والظــاهر عنــد المخاطــب تتضح  َّــ َ ْ ُــ َّ َّ َّ
َّأكثــر فــأكثر، فــا�، جــل جاللــه، عنــدما �قــسم مخاط�ــا الرســول، صــلى هللا عل�ــه وســلم، �قولــه  َّ ً ُِ ْ َّ

ك( Aَفــال ور ــ ِّ َ َّوفــي اآل�ــات األخــر المــذEورة آنفــا، فإنــه، جــل شــأ) َ َّ سم �مــا هــو مــدرك مــن � ٌنه، �ق َ ْ ُ ِ ُْــ
َّصـلى هللا عل�ـه وسـلم، ومـصدق عنـده، بـل �قسم هللا، جـل جاللـه، للنبـي، صـلى هللا الرسول،  َّ ََّّ ِ ُْـ ٌ َّ َ ُ

َّعل�ه وسلم،  الذ' ال �ضاهي �قینه �ا� �قین أحـد مـن المخلـوقین، إذ �قینـه، صـلى هللا عل�ـه  ٍَّ
درك ومحــسوس،  ٍوســلم، أقــو مــن Eــل م ٍ ََّ ْ ــ ُ ِّ َّ�قــین مــع صــلة واتــصال مــستمر0ن �ــالوحي المنــزل � ٍ ٍ ٌ

َّالعظ�م الذ' راف9 النبي، صلى هللا عل�ه وسلم، في �عثته إلى وفاته َّ .  
ًلقــد أقسم الجلیــل للنبــي، صــلى هللا عل�ــه وســلم، �ــأعظم مــا یــدرك، ولــ�س ذلــك بــدعا فــي       ْ ِْ ِ َُّ َّ َّ َ َ َْــ

ُأســـالیب العر�Aـــة فـــي لفـــت المخاطـــب وتقر0ـــب األمـــو َ ه ل�ـــصدق أو �فقـــه ُ Eَر إلـــى ذهنـــه ومدار َْ َُ ِّ َ ِـــَ ِ َ
درك، ففــي أســلوب التـــشب�ه خیــر مثـــال علــى ذلـــك،  ٍاعتمــادا علــى المعقـــول أو المحــسوس الم ِ َ ْ ـــ ُ َُ ْ ً

َّفالتشب�ه ینقسم، �اعت�ار المش�ه والمش�ه �ه، وهما الرEنان األساس�ان ف�ه، على أرAعة أقسام ََّ َُ ُ:  
  . ـ تشب�ه المحسوس �المحسوس١
  . تشب�ه المعقول �المعقولـ ٢
 . ـ تشب�ه المعقول �المحسوس٣
  ). ٢(ـ تشب�ه المحسوس �المعقول، ومنعه �عضهم٤

ًوفي Eل األحوال، البد للمش�ه �ه أن �Eو معقوال أو محسوسا لـد� الـسامع المخاطـب،       نُ ْ َّ َ َّ ِّ
ا راســخا فــي ًبــل یختــار صــاحب الكــالم فــي األنــواع األرAعــة وجــه شــ�ه �عتقــده حاضــرا أو مثب ًت ًــ

                                                             

  ٢٣: الذار0اتسورة  ) 1(

دمحم : تحقیـ9. ٧٩٢ت التفتـازاني الـدین لـسعد ، )مختصر المعاني في علـوم ال�الغـة(شرح السعد المـسمى  :ینظر ) 2(
شـــروح ، )١٨٩ -١٨٨ (ص. نرة بـــدو تـــار0خمحــي الـــدین عبدالحمیـــد، مEت�ـــة ومط�عـــة دمحم علـــي صـــب�ح وأوالده، القـــاه

  : التلخ5ص
مختصر التفتازاني على تلخ�ص المفتاح ومواهب الفتاح في شرح تلخ�ص المفتاح البن �عقـوب المغرAـي، وعـروس  - 

األفــراح فــي شــرح تلخــ�ص المفتــاح لبهــاء الــدین الــس�Eي وEتــاب اإل�ــضاح علــى تلخــ�ص المفتــاح للقزو0نــي وحاشــ�ة 
، )٣/٣١١ (ج. ن مط�عـة ع�ـسى ال�ا�ـابي الحلبـي وشـرEاه �مـصر، بـدو تـار0خ- القـاهرة-دالدسوقي على شرح السع

  ).١٧٣ – ٢/١٧٢(، معجم المصطلحات ال�الغ�ة وتطورها  )٤٤-٤١(الب�ان في ضوء أسالیب القرآن 



 

٧٨

ــو قرAنــا فــي Eالمنــا الــصور والمعــاني �اســتخدام التــشب�ه  ــسامع المخاطــب وادراكــه، ول َذهــن ال ُ َ ْ َّ ٕ
ـــا عـــن ذهـــن المخاطـــب وادراكـــه، أو ال یـــؤمن �ـــه، وال �ـــصدق أصـــال  ش�ه �ـــه مغی� ِّوEـــان الم ٕ ًَّ ََّ ُ ـــ َُ

ٍبوجوده، فسی�طل وجه الش�ه و�سق�، فـإن شـبهت لـشخص �ـسأل عـن اتـساع الـ ْ َّ َ ْ ُ ْ صحراء أمامـه َ
ِن الصحراء Eال�حر في اتساعها، مع علمنا أنه لـم یر ال�حـر وال �علـم عـن اتـساعه  إوقلت له ِّ َّ َـ ْ َ َّ

قــال . َّشــیئا، فلــ�س فــي ذلــك مــن ال�الغــة وال مــن الداللــة شــيء، وال�الغــة الدالــة غا�ــة التــشب�ه
ِّ�قرر) ١( �m�~�����¡��¢���£���¤��¥��¦���§����l:تعـــــالى ـــــه، ،ُ ـــــة َّجـــــل جالل فـــــي اآل�

َّالكر0مة أن القرآن ح9 وأنه منـزل مـن عنـده، ت�ـارك وتعـالى، و0ؤEد ذلـك �القـسم ثم �التـشب�ه ُـ ِ َ َ ُّ ِـ َ ُ ٌ َّ ٌّ َّ .
ـــة الكر0مـــة  سم فـــي اآل� ُفقـــد Eـــان الق َ ـــ ـــسماء واألرض(َ ـــرب ال ِب ْ َّ ِ َ َّ ِ َ ْأ' صـــاحبهما وخالقهمـــا وهمـــا ) ِ َ

ٌتشب�ه ل�قول للمEذبین إنه ألمـر مؤEد ِّتحتو�ان اإلنسان وتح�طان �ه و�حواسه، وأت�ع القسم �ال َّـ َ ُ ٌُ ْ َّ ْ ِ ِّ َ
، فقــد أعطــاهم الحEــ�م صــورة تخــصهم،  ه مــن عنــد هللا، Eمــا أنEــم تنطقــو ًأن القــرآن حــ9 وأن ن َّ ــ َِّ ٌ َّ
دو فــي ه نطقهــم الــذ' ی شEEوا ف�ــه، إن ِوتــشبیها یدرEونــه و�مارســونه، بــل مــن المحــال أن � ِ'ِّ َ ُ َ ــَ ُ ــ ُ ُ ُُ ّْ ــ َّ ِ ُِ َ ُْ ِ َ ُ ُ َ ًَ ْ 

ِرؤوسهم ِ ُ َفا�، سـ�حانه وتعـالى، أقسم فـي Eتا�ـه العز0ـز �مـا هـو محـسوس ومـدرك . ُ َ ال مجـال (َْـ
ٍللممــاراة ف�ــه، توطئــة لإلقنــاع �مــا هــو موضــع جــدل وارت�ــاب مــن المعنو�ــات والمغی�ــات غیــر  ٍ ً

  ).٢)(ِّالمدرEة �الحس
ًوفــي مقابــل القــسم الــصر0ح فــي القــرآن الكــر0م الــذ' �Eــو المقــسم �ــه ظــاهرا لل ُ َ ُ َْ ن ِ ًمخاطــب مــدرEا َ

ًمحسوسا ف�ه لتتم الغا�ة من القسم و�صل المعنى واضحا إلى ذهن المخاطب، نجد في آ�ات  َّ َِ ً
ــه �ــص�غة )3(نفــي القــسم ٌألنــه مغیــب غیــر ) ال أقــسم(َّ، أ' مــا نفــى هللا، جــل شــأنه، القــسم � َّ َ ُ ّ

   .ٍمدرك من المخاطب
َّثان�اـ إن ُ عندما �Eو الم، س�حانه وتعالى، هللاً ِقسن َم وهو األعلـى، فالقـْ ٌسم أمـرَ ُ ٍوث9 مـن جهـةُ مَ ٌ َّـ َ 
ُقسم �ما هو دونها ومن صُعل�ا ت ِ ِنعها لْ َ ِ ُترفعه وتْ ََ َ نعظمـه، وهـذا عEـس مـا �Eـو فـي قـسم النـاس ْ َ ِّ َ

ُقــسمو �مــا هــو أعلــى وأعظــم مــنهم لیُالــذین � وا أو یرفعــوا مــا �ن ُوثق ــ ُ ِّ نقــسمو مــن أجلــهَ ُ ِ ولهـــذه . ْ
  . بنفي القسم وأغراضهٍة ذات صلةَّهم�أالخص�صة واستحضارها 

                                                             

  ٢٣: الذار0ات سورة  ) 1(

 ) ٢/١٣٦(التفسیر الب�اني للقرآن الكر0م  ) 2(

، ١٥:  التكــو0رســورة، ٢-١:  الق�امــةســورة، ٤٠:  المعــارجســورة، ٣٩ -٣٨:  الحاقــةســورة ،٧٥:  الواقعــةســورة :ینظــر ) 3(
  ١:  البلدسورة، ١٦:  االنشقاقسورة



 

٧٩

ُأكثر األقسام المحذوفة الفعل في القرآن ال تكو إال �ـالواو فـإذا ذ(: قال الزرEشيـ ًثالثا  Eـرت ن
  . )٣() )٢( m�O��P�l،)١( �m�º��»��¼��½�l:تى �الفعل Eقوله تعالىُال�اء أ

ِقـسمُلـ�س هـو الم هللا، س�حانه وتعـالى، َّلحs في هذه الخص�صة أنُ ما یُّ      وأهم ، ولـم یـرد ْ
فــي ) ال( القـرآن الكــر0م، إال مــسبوقا بـــ شــأنه، فــيَّ إلــى هللا، جــلٌف�ــه عائـدفعـل القــسم والــضمیر 

َفي ثمان�ة مواضع أشیر إلیها )ال أقسم(ص�غة  ُ.  
ّالقرآن الكر0م في الدور0ن المEي والمـدني'Eاظم الراو خصائص القسم في .  ذEر د:ًرا�عا ّ ِّ)٤( ،

  :يِّ في الدور المEهصفمن خصائ
ن الكـر0م المعجـزة آد مزاعم القـوم ف�ـه، فقـد Eـان القـرِّلیلفت النظر و�فن) ٥(تأكید القرآن الكر0م  - أ

�الكبــر واآل�ــة المحــسوسة المدرEــة الــساطعة التــي ســحرت أولــي الب�ــان وأرAــاب الفــصاحة، 
 . وقادتهم إلى اإل�مان �ا�

 . مَّى هللا عل�ه وسلَّ، صلتأكید الرسالة وصدق النبوة، وتز�Eة الرسول  - ب
تأكید ال�عث والحـشر والجـزاء والوعـد والوعیـد، ولفـت النظـر إلـى آ�ـات هللا وEمـال قدرتـه   - ت

 . وAد�ع صنعه
  : ّيِدن ومن خصائص القسم في الدور الم     

 .تأكید حق�قة اإل�مان، وابتالء المؤمنین ونصرهم والتحذیر من المنافقین  - أ
ِّر والحـــث تأكیـــد تكفیـــر الیهـــود والنـــصا  - ب  علـــى مخـــالفتهم مـــا ابتعـــدوا عـــن اإل�مـــان �ـــا� �

  . تعالى
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  انيّثالم�حث ال

َواع القسِمــَْأن َ ُ ُ  
@ @

 توEیـد لكالمـك توEیـد القـسم ّأن اعلـم ":سـیبو�ه قـال للكـالم، المؤEـدة سـالیبالقسم مـن األ    
 أو لخف�فـة،ا نالنـو ولزمـت ّالـالم، لزمتـه �قـع، لـم منفـي غیـر فعـل علـى حلفـت فـإذا لكالمـك،

 بهـا ِّـلیؤEد الحـالف بهـا �قـسم �مـین "وهـو ،" ّألفعلـن وهللا قولـك وذلك الكلمة، آخر في الثقیلة
 المخاطـب عـن َّالـشك إزالـة التوEیـد هـذا مـن والغـرض ،"جحـد أو إیجـاب مـن عنه یخبر ًشیئا

'أسـلوب لغـو مثـل أسـالیب ا: �أنـه ًأ�ـضا ّو�عـرف واإلث�ـات، َّالنفـي فـي الخبـر بتوEید السـتفهام ُّ
الحالف لیؤEد بها شیئا یخبر عنه من إیجاب أوجحد،  والقسم �مین �قسم بها. وغیرها ّوالتوEید

، أو یؤتى بها لتحر0ـك الـنفس  ٕوازالة الشك عن معناه، �وهو جملة یؤتى بها لتوEید جملة أخر
َّواثارة الشعور، وترت�� الجملة المؤEدة  .لجوابِّوالجملة المؤEدة ارت�ا� جملتي الشر� وا ٕ

ِّـأمـا الجملـة المؤEدة فهـي  وتـسمى جـواب القـسم، َّوالجملـة التـي تلـي القـسم هـي المؤEـدة،    
ّاعلم أن القسم هو �مین �قسم بها الحالف لیؤEد بها : " ، وفي ذلك �قول ابن سیدةجملة القسم

، فالجملـة المؤ ّاألش�اء یخبر عنه مـن إیجـاب أو جحـد، وهـو جملـة یؤEـد بهـا جملـة أخـر � َّ Eـدة ُ
ِّهــي المقــسم عل�ــه، والجملــة المؤEــدة هــي القــسم، واالســم الــذ' یــدخل عل�ــه حــرف القــسم هــو 

، وجملـة )أقـسم �ـا�(ِّـفجملـة القـسم المؤEدة  ،)ّالحـ9 ّأقـسم �ـا� ألقـولن( :نحـو،  )١("المقـسم �ـه
 .)الح9 ّألقولن(َّجواب القسم الجملة المؤEدة 

 فـي هـو �أخـر جملـة لتوEیـد بهـا یجـاء جملـة فهـو خاصـة؛ صـورة النحـاة عنـد وللقـسم     
 عل�ـه ن�Eـو مـا جهـة علـى " جملتـه جـاءت ولـذلك آخـر، خبـر لتوEیـد یجـيء خبـر األصـل

 Eـذلك والخبـر، والمبتـدأ والفاعـل، الفعـل مـن نتكـو أخ�ـار هـي التي الجمل ّأن فEما اإلخ�ار؛
 ُأقسم:"Eقولك فعل�ةفال واسم�ة، فعل�ة فجات ،"الوجهین هذین على قسم هي التي الجملة Eانت
 خبر0ـة، جملـة على ّإما والقسم،ّعلي هللا ُا�من و ،لعمرك: Eقولك واالسم�ة ،�ا� وأحلف ،�ا�
  . الغالب وهو

 ذلك �ه �قصد لم فإن �عده، الخبر توEید �ه قصد إذا إال ًقسما الترEیب هذا مثل �عد وال     
 ُأحلـف: قلـت إذا ّألنـك القـسم؛ عقـد فخـال الخبـر عقد " أن وذلك األخ�ار؛ Eسائر ًخبرا Eان

 ّفإنـك حلفـت؛: قلـت إذا وEـذلك سـتحلف، Eّأنـك العـدة، �منزلـة Eـان الخبـر سـبیل علـى �ـا�،
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 مخبـر، غیـر منـاد فأنـت ز0ـد؛ �ـا: قلت إذا النداء �منزلة وهو مضى، ف�ما أقسمت قد أخبرت
 أنـك فEمـا القـسم، يفـ هـذا فEـذلك ز0د، �ا معنى خالف على Eان نادیت أو أناد': قلت ولو
 ، أقسم أو ،�ا� أحلف: قلت إذا فEذلك ًمخبرا، النداء �Eن لم النداء، ونو0ت ،أناد': قلت إذا

 "ًمخبرا تكن ولم ًمقسما Eنت القسم؛ ونو0ت
 للقـسم اإلنـشاء معنـى ّتـضمن إذا إال ًقـسما ن�Eـو ال الخبـر بلفـs جـاء مـا أن هـذا مـن فتبـین
 ال عندئـذ ّألنـه أو سـ�قع؛ وقـع قـسم عـن اإلخ�ـار مجـرد �ـه یـراد أن ال آخـر، شـيء �ـه لیؤEـد
  "�أخر جملة بها یؤEد إنشائ�ة جملة القسم ":)١(جني ابن قال ولذلك ًقسما، �سمى
 علـى ذلـك Eـان ّلـ�فعلن، َأقـسم: قلـت إذا ّألنـك ًقـسما، �عـد فـال القـسم عـن اإلخ�ـار ّـأما      
 Eـان التـي صـورته فـي للقـسم نقـل هـو ٕوانمـا �عـده مـا توEیـد �ـه المـراد �Eـن ولـم الخبر، سبیل

: أو فعـل، لقـد وهللا: Eقولـك للقـسم، اإلنـشاء سـبیل علـى جاء ما النحاة عند �ه والمعتد علیها،
 'یجـر فممـا القـسم عـن اإلخ�ار ّفأما – القسم بهذا الخبر توEید قصد مع -ألفعلن �ا� ُأقسم
 وحلفت، ُوآلیت، ، أقسمت: مثل "لتوEیدا " وهو معناه على الشتماله القسم �مجر النحاة عند
 مـن وجعـل ،" األقـسام �ـه یتلقـى �مـا یتلقـى أن حقـه أشـبهه ومـا آلیـت " ّأن الفارسي ذEر وقد
ًوأقـسموا �ـا� جهـد أ�مـانهم  ال ی�عـث هللا مـن �مـوت  بلـى وعـدا عل�ـه حقـا  : (تعـالى قولـه هـذا ً

نولكـن أكثــر النـاس ال �علمــو ����m��×��Ø��Ù��Ú��Û��Ü���ÝÞ��ß:وقولـه تعــالى) ٢) (ّ
à���áâ��ã��äå��æ������ç��è��é��ê��l )حـالي فـي القـسم عـن اإلخ�ـار تلقى فقد) ٣ 

 سـبیل علـى تءجـا إذا القـسم صـ�غة ّأن علـى یـدل فهـذا القـسم، �ـه یتلقى �ما واإلث�ات النفي
  .ذلك أجل من التوEید فتضمنت وقع قد قسم عن حEا�ة ّألنها القسم �مجر أجر0ت اإلخ�ار
 �ه للتوEید، وهو وحده ال معنى له لو ءّألن القسم إنما تجي" أقسم �ا� ألفعلن،: فتقول      
�ـــا� ووقفـــت، لـــم �Eـــن لـــذلك معنـــى حتـــى تقـــسم علـــى أمـــر مـــن : وهللا ، وســـEت، أو: قلـــت

ٕألنك لم تقصد اإلخ�ار �ـالحلف فقـ�، وانمـا "فال �سوغ مجيء جملة القسم وحدها  )٤"(األمور ّ

                                                             

رسـالة مـن ( هو عثمان بن جني الموضـلي ، أبـو الفـتح مـن أئمـة األدب والنحـو تلمیـذ أبـي علـي الفارسـي مـن تـصان�فه   )1(
، مولـده قبـل الثالثـین ) حتـسب فـي شـواذ القـراءات ، وسرصـناعة اإلعـراب والخـصائصنسب إلـى أمـة مـن الـشعراء، والم

 ).٤/٢٠٤ واألعالم �٢/١٣٢غ�ة الوعاة ( وثالثمائة  ومات سنة اثنتین وتسعین وثالث مائة ب�غداد 

 ٣٨: سورة النحل ) 2(

 .٥٣ :سورة النور ) 3(

 ٤٣١:األصول البن السراج ، ج، ص ) 4(
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) ١"(ألفعلن، إال أنك أكدته ونفیت عنه الـشك �ـأن أقـسمت عل�ـه: تخبر �أمر نحوقصدت أن 
ٕوان Eانــت جملــة  فقــد خرجــت عــن أحEــام " ، ومثــل هــذا فــي الجمــل الــشر� والجــزاء ، فإنهــا 

، فجملـة القـسم والجملـة المؤEــدة ) ٢"(الجمـل مـن جهـة أنهـا ال تفیـد حتـى ینــضم إلیهـا الجـزاء 
ي في ذلك Eالجملة المر�Eة من مبتدأ وخبـر، فEمـا أنـك إذا ترEـت بها �منزلة جملة واحدة، وه

 �سوغ ، فال)٣"(الخبر لم تفد الجملة فEذلك إذا ترEت الجملة الثان�ة لم تفد جملة القسم شیئا 
 �أمر تخبر أن قصدت ٕوانما فق�، �الحلف اإلخ�ار تقصد لم ّألنك" وحدها القسم جملة مجيء

 الجمـل فـي هـذا ومثـل ،"عل�ـه أقـسمت �ـأن الـشك عنـه فیـتون أكدتـه أنـك إال ألفعلـن،: نحـو
 ذلـك فـي وهـي واحـدة، جملـة �منزلـة بهـا المؤEـدة والجملـة القـسم فجملـة ، والجـزاء الـشر�

  وخبر مبتدأ من المر�Eة Eالجملة
 جملـة تفـد لـم الثان�ـة الجملـة ترEـت إذا فEـذلك الجملـة تفـد لـم الخبـر ترEـت إذا أنـك فEمـا    
 Eانـت الجملتـان متالزمتـین تـالزم الـشر� والجـزاء، وEانتـا Eالجملـة الواحـدة لـم ولمـا"شیئا القسم

ن�صح االبتداء �قسم قبل ذEر جواب األول، ولذلك لم یجز الخلیـل أن تكـو الـواوان األخر0ـان 
لــم )  ٤( �m�f��g�����h��*��j��k�����l��*��n��o��p�������q*������s����t��u������l:فــي نحــو قولــه تعــالى

ـــى التـــي جـــاءت للقـــسم یجـــز ـــواو األول ـــة ال ـــا �منزل ـــواوان اللتـــان تـــضمان "  أن تكون ولكنهمـــا ال
 قـال للعطـف، ٌأنهمـا بـذلك یر0ـد ،") ٥( مـررت بز0ـد وعمـرو: األسماء إلى األسماء فـي قولـك

 األشـ�اء بهـذه أقـسم ٌإنمـا: فقـال األولـى؟ �منزلـة األخر0ـان نتكـو ال فلم: للخلیل ُقلت ":سیبو�ه
 آخـر، Eًالمـا �ستعمل أن لجاز شيء؛ على �األول قسمه انقضى Eان ولو د،واح شيء على
 ،) ٧(النحـاة أكثـر ذهـب هـذا مثـل ٕوالـى ")٦(الیـوم ٌألخـرجن �ـا� ألفعلـن �ـا�: Eقولـك نف�Eو
    ") ٨(عل�ه ومقسم �ه مقسم على إال �قع ال القسم أن وأعلم :"المبرد قال
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أعنـي القـسم والجـواب، Eالـشر� والجـزاء صـارتا : ملتینّواعلم أن الج: " وقال االسترا�اد'     
نواستـشهد ابــن خالو�ـه علـى Eــو الـواو فـي مثــل هـذه المواقــع ، )١"(�قـر0ن القـسم Eجملــة واحـدة

قولــه تعــالى : " للعطــف بجــواز وقــوع حــروف العطــف موقعهــا، قــال فــي إعــراب ســورة الــضحى
نلــم ال تكــو الــواو :  قــال قائــلنــس9 عل�ــه، فــإن) اللیــل( جــر بــواو القــسم و) والــضحى: ( ذEــره

ــم جعلتهــا نــسقا؟ فقــل ــم والفــاء؛ فتقــول: ًالثان�ــة قــسما ، ول : ألمــه �ــصلح فــي موضــع الثان�ــة ث
ًال تكو قسما ) ثم(والضحى ثم اللیل في غیر القرآن، و   )٢"(ن

نفتبین أن الواو إذا تكـررت فـي نحـو الموضـع الـساب9، إنمـا تكـو للعطـف لتـضم األشـ�اء     
ٌ �عضها إلى �عض؛ ألن المـراد القـسم بهـا علـى شـيء واحـد، ولـو Eـان المـراد �Eـل المقسم بها

شـــيء منهـــا إنـــشاء قـــسم مـــستقل لـــذEر لكـــل منهـــا جـــواب، فلمـــا لـــم �Eـــن ذلـــك تعـــین أن الـــواو 
ٌالمتكـــــررة للعطـــــف ال للقـــــسم؛ ألن اعت�ارهـــــا واو قـــــسم فـــــي مثـــــل هـــــذه المواقـــــع ال یجـــــوز إال 

، واألولــى مــا )٤( إل�ــه �عــض النحــاة مــن أنهــا للقــسم، وهــذا مــا یخــالف مــا ذهــب)٣(مــستكرها
ذهب إل�ه جمهور النحاة ، و0لزم منه أن تكرار الواو ال �عني تعدد األقسام في نحو مـا ذEـر، 
ـــى شـــيء  ـــه فـــي قـــسم واحـــد عل ٕوفـــي نظـــائره فـــي القـــرآن الكـــر0م؛ وانمـــا �عنـــي تعـــدد المقـــسم �

  ).٥(واحد
؛ فالجملـة المؤEـد بهـا هـي جملـة فأسلوب القسم إذن �قوم على جملتـین تؤEـد إحـد �اهما األخـر

ومثالـه )٦"(جـواب القـسم" القسم، والجملـة المؤEـدة هـي المقـسم علیهـا، وهـي مـا �ـسم�ه النحـاة 
���m�A��*��C��D��E��F*����H��I��J���K��L��M��N:قولــه تعــالى

O��P��l )د بها هنا هي قوله)٧Eٻ��ٻ�چ�:وهي جملة القـسم، وقولـه ��چ�ٱ�چ�:، فالجملة المؤ��
��پ��پ�چ�:هو الجواب المقسم عل�ه المؤEد بهـذا القـسم، و0ـدخل ف�ـه االسـتثناء فـي قولـه تعـالىچ��پ��ٻ

                                                             

 ٢/٣٣٦شرح الكاف�ة  ) 1(

 ١١٦إعراب ثالثین سورة من القرآن الكر0م ص  ) 2(

  ٣/٥٠١الكتاب،  ) 3(

 ومــا �عــدها، شــرح الكاف�ــة ٣٣١:، ص٢:مناقــشة المخــالفین فــي اإل�ــضاح فــي شــرح المفــصل البــن الحاجــب، ج: انظــر ) 4(
 ٣٣١:، ص٢:للرضي، ج

: ،ص٢٠:، ج 'ألبـي عبـد هللا دمحم بـن أحمـد األنـصار القرطبـي ، دار الكتـب العلم�ـة ، بیـروت :الجامع ألحEام القـرآن ) 5(
 .٣٨: ، ص٢١: و ج١١

، ٢:، وشــرح الكاف�ــة الــشاف�ة البــن مالــك، ج٩٣:، ص٩:، وشــرح المفــصل، البــن �عــ�ش،ج٣٤٤: المفــصل، ص: انظـر ) 6(
 ٨٣٤:ص

 ١:سورة العصر ) 7(



 

٨٤

نوEذلك Eل ما Eان له عالقة �القسم فهـو مـن جوا�ـه، وال یلـزم أن �Eـو الجـواب جملـة چ�...��ڀ
Aـك �ـا� ر).١(ًواحدة، بل قد �ـشمل فـي �عـض المواضـع جمـال عـدة لهـا صـلة �موضـوع القـسم

ّ أما الجواب فال �Eو إال خبرا عند Eثیر من النحاة؛ ألن المراد توEیده – Eما تقدم –إنشائ�ة  ً ن ّ
القسم جملة تؤEد : " ً، والقسم وجوا�ه معا في معنى الخبر، ولذلك قال �عض النحاة)٢(�القسم

ّ، وانمــا وصــفت جملتــا القــسم �أنهمــا خبر0تــان؛ ألنه)٣"(�بهــا جملــة أخــر Eلتاهمــا خبر0ــة مــا إذا ٕ
احتمل هذا الكـالم " ٌوهللا ل�قومن ز0د : "ّاجتمعتا دلتا على ما �حتمل الصدق والكذب؛ فإذا قلت

ــا ًأن �Eــو صــادقا وأن �Eــو Eاذ� نً وقــد �ــأتي فــي Eــالم العــرب مــا �ــش�ه ترEیــب القــسم،  )٤( " ن
  :والجملة الثان�ة ف�ه طلب�ة، نحو قول ابن هرمة

  

  )٥(ًابن هرمة واقفا �ال�اب هذا *�اw  رmك إن دخلت فقل له  
  

نو�عـــد هـــذا قـــسما عنـــد مـــن یـــر أن الجـــواب قـــد �Eـــو جملـــة إنـــشائ�ة، و�ـــسمونه القـــسم        ّ � ً ُّ
ّاالستعطافي أو قسم الـسؤال، والـذ' عل�ـه أكثـر النحـاة أن هـذا الترEیـب ال �ـسمى قـسما؛ ألن  ًّ

ًجواب القسم ال �Eو إال خبرا، قال ابن جنـي ؛ القـسم جملـة انـشائ�ة: " ن � یؤEـد بهـا جملـة أخـر
، أراد "ٕفـــإن Eانـــت خبر0ـــة فهـــو القـــسم لغیـــر االســـتعطاف، وان Eانـــت طلب�ـــة فهـــو االســـتعطاف

 Eمـا فـي –ّ�القسم لغیر االستعطاف ما یجيء لتوEید الخبر �عده ، أما ما یت�ـع بجملـة طلب�ـة 
ّ فل�س �قسم وانما هو استعطاف ؛ وذلك أنه –البیت الساب9 ونحوه  ّ : �قـال هنـاال �حسن أن " ٕ

ّصــدق وال Eــذب، فــال �مEــن لــذلك أن �Eــو قــسما؛ ألن القــسم ال یتــصور إال حیــث یتــصور  ً ن
ّ، وألن "الــصدق، والحنــث والــصدق والحنــث ال یتــصور إال ف�مــا ال یتــصور الــصدق والكــذب 
أســألك : المعنــى فــي نحــو هــذا األســلوب علــى الطلــب ال علــى القــسم، إذ لــو ظهــر فعلــه لكــان

ّأقسم �ا� رAك، فظهر أن االستعطاف أسلوب مغایر للقـسم : نأن �Eو التقدیر�ا�، وال یجوز 
ِّوممـا فـسر �االسـتعطاف والقـسم فـي . قلما بینهما من فرو في المعنـى والتقـدیر ونـوع الجـواب ُ

' Eمـا یـر الزمخـشر –ّ، وذلك أنـه )٦( �m�f��g��h���i��j��k��l�����m��n�����l:القرآن قوله تعالى �

                                                             

 . عند الحدیث عن القسمصیلهسیرد تف ) 1(

، ٨٦٢:،ص٢، والمقتــــــصد فــــــي شــــــرح اإل�ــــــضاح ،ج٢٦٣:اإل�ــــــضاح العــــــضد' ألبــــــي علــــــي الفارســــــي، ص:    انظــــــر2)(
 ١١٠:،ص١٣:والمخصص، ج

 ٢٠٤:، ص١:، والمقرب،ج٥٢٠:، ص١:ّانظر شرح جمل الزجاجي البن عصفور، ج)  3(

 ٥٢١:، ص١:ّشرح جمل الزجاجي البن عصفور، ج)  4(

 .١٠١:،ص٩:، وشرح المفصل البن �ع�ش،ج٨٦٣:،ص٢:، والمقتصد في شرح اإل�ضاح،ج٣٤٧:فصل، صالم ) 5(

 ١٧: سورة القصص، اآل�ة )6(



 

٨٥

ن وأن �Eـو ،أقسم �أنعامك علي �المغفرة ألتوAن: ن�Eو قسما جوا�ه محذوف تقدیرهْیجوز أن " 
نو�0عــد أن تكــو اآل�ــة ).١"(ِّرب اعــصمني �حــ9 مــا أنعمــت علــى المغفــرة: ّاســتعطافا Eأنــه قــال

ّقسما؛ ألن الجواب ال �حذف إال إذا دل عل�ه دلیل قطعي، Eما ی�عد أن تكـو اسـتعطافا ألن  ًّ نً ّ
في اآل�ة جاء على سبیل  والمذEور –ّ Eما تقدم –ًال طل�ا نفي Eو إ  القسم،الجواب في القسم

ّ�ـسبب إنعامـك علـي : نالخبر، والذ' �ظهر من معنى اآل�ـة أن تكـو ال�ـاء سـبب�ة علـى معنـى
ًفلن أكو ظهیرا للمجرمین، وعلى هذا ال �حتاج إلى التقدیر   .ن

جملـة القـسم وهـي :  رئ�ـسین، همـاّوقد تبین من Eـل مـا سـب9 أن ألسـلوب القـسم طـرفین      
، ولكـل مـن "جـواب القـسم" ّ، والمقـسم عل�ـه، وهـو مـا �ـسم�ه النحـاة "القـسم" التي �طلـ9 علیهـا النحـاة

نهــذین الطــرفین ضــوا�� ال �ــسمى األســلوب قــسما بــدونها، وذلــك أن جملــة القــسم البــد أن تكــو فــي  ً
ما یذEر فیها من المقسم �ه، والجواب ص�اغة إنشائ�ة �حیث �قصد بها توEید ما �عدها من الخبر �

ًال �Eو إال خبرا، فإن Eان طل�ا سمي األسلوب استعطافا ً ًُ ِّ   .ن
ة  ّـــفهـــذان همـــا طرفـــا القـــسم اللـــذان تكـــو بینهمـــا عالقـــة التوEیـــد، ولكـــل منهمـــا عناصـــر لغو� ُ ّ ن

ا جملــة القــسم فتفــصیلها علــى  ،ّخاصــة، وقــد تقــدم مــا �غنــي عــن الحــدیث عــن جــواب القــسم ّــأم
  :حو التاليالن

ِالقسم الصر;ح أو الظاهر: لّالمطلب األو َ َ ُ ْ ِ َ ُ َ َ  
 �m�A��B��C*E��F��G��H��l:ُّو�ـــستدل عل�ــــه �حـــرف القــــسم، مثـــل قولــــه تعــــالى    

  ):  ٣(أو �ستدل عل�ه �فعل القسم Eقول الشاعر). ٢(
  

ٌقوأقسم ال أنساك ما ذر شار   َّ ِ َّ وما هب آل في ملمعة قفر*ُ ُ ٌ ّ)٤( 
������m�º��»��¼��½��¾��¿��À: عل�ــه �ــالحرف والفعــل معــا، Eقولــه تعــالىُّأو �ــستدل    

Á��Âl )٥.(  
  

                                                             

. 'علــــي دمحم البجــــاو: تحقیــــ9. 'لعEبــــربــــي ال�قــــاء االتب�ــــان فــــي إعــــراب القــــرآن أل: ، وانظــــر١٦٩:، ص٣: الكــــشاف، ج )1(
 .١٠١٨:، ص٢:ن دار إح�اء الكتب العر�Aة، بدو تار0خ، ج-القاهرة

  ٨-٧:  الذار0اتسورة ) 2(

'Aن عبــدهللا بــن معمــر العــذر القــضاعي، أبــوعمرو، شــاعر مــن عــشاق العــرب، افتــتن ببثینــة مــن فت�ــات جمیــل بــن معمــر ) 3(
 . )٢/١٣٨األعالم ( هـــ٨٢قومه، فتناقل الناس أخ�ارهما، مات سنة 

 ). ٥٨(جمیل بن معمر، ینظر دیوانه  ) 4(

 ١٠٩:  األنعامسورة ) 5(



 

٨٦

     ):١(tول امر الق�ســُّ أو �ستدل عل�ه بلفs من ألفاp القسم، اسما Eان أو مصدرا، Eق
  

ُفقلت ْ 5ًمین هللا أبرح قاعدا : َُ ِ َ ُ َ َْ َْ ُ ِ ولو قطعوا رأسي لد5ك وأوصالي*ِ َ َْ َ ُ َْ َ َ َِ ْ َ َ َ  
  

  ):٢(الصر;ح نوعانوالقسم 
: ما Eان جواب القسم ف�ه جملة خبر0ة، وهـو الكثیـر الـشائع مـن أسـالیب القـسم Eقـولهم :َّاألول

   ...َّ�ا� ألساعدن الضعیف

َّما Eان جواب القـسم ف�ـه جملـة إنـشائ�ة، وهـو قلیـل فـي أسـالیب القـسم و�ـسمى �القـسم  :انيّالث َّ
... �ـا� هـل تـرحم الـضعیف؟: روف القسم Eقـولهمُّوتختص �ه البـــاء من بین ح. االستعطافي

  )٣.)(وأكثر ما یذEر القسم االستعطافي عند شعراء الغزل
 الفعل5ة القسم جملة: لّاألو الفرع
ّأقسم وأحلف، وحروف تعد' هذا : نوتكو �فعل من األفعال المختصة �القسم؛ نحو     

سم �ه، فهذا هو ترEیب جملة الفعل إلى المقسم �ه، واسم مجرور بهذه الحروف وهو المق
  .القسم الفعل�ة

، )٤( �m�z��{��|��}������l: قول هللا تعالى– وهو–ومن هذا الضرب في القرآن الكر0م      
ٌأقــسم، والحــرف الـذ� عــد� هــذا الفعــل إلــى المقــسم �ــه هــو : فالفعـل المخــتص �القــسم هنــا هــو

  .یوم الق�امة: ال�اء، واالسم المقسم �ه
ً، ال مـا Eـان مـضمنا معنـاه؛ )٥(أقـسم وأحلـف: ًالقـسم مـا Eـان صـر0حا ف�ـه نحـو والمراد �فعـل  ّ

� ألن هـذا ونحـوه ممـا یجـر مجـر القـسم؛ فـإذا قلـت؛Eشهد وعلم ' ّعلـم هللا ألفعلـن، و�علـم هللا : ّ
ً، ألنـه جـاء توEیـدا للخبـر �عـده)٦(وهللا ألفعلـن: ّألفعلن، Eـان Eقولـك  ضـمن - والقـسم Eـذلك-ّ
  ).٧(�ه النحاة مجر القسممعناه، ولذلك أجرا

                                                             

 )١٤١(الدیوان  ) 1(

 ) ١٦٥(، األسالیب اإلنشائ�ة في النحو العرAي )٢٠٦( شرح Eتاب سیبو�ه :ینظر) 2 (

، أسـلوب القـسم واجتماعـه مـع )٨٩(، و0نظـر إعـراب الجمـل وأشـ�اه الجمـل )٣٤ -٣٢(أسالیب القسم في اللغة العر�Aـة  ) 3 (
 ) ١٢٣(الشرو� في رحاب القرآن الكر0م 

 ١:ق�امةسورة ال ) 4(

 .٩٣:، ص٩:، جشرح المفصل، البن �ع�ش: انظر ) 5(

 ٣/٥٠٤ ج:الكتاب ) 6(

 البــي البرEــات بــن الب5ــان فــي غر;ــب إعــراب القــرآنو، ٣٢٥:، ص٢:، والمقتــضب،ج٥٠٤:، ص٣الكتــاب، ج: انظــر ) 7(
، تحقی9  ٤٥١:،ص٢:، جم ١٩٧٠القاهرة . الهیئة المصر0ة . طه عبدالحمید ومصطفى السقا. د: 'األن�ار



 

٨٧

ن علـى النـس9 الـذ' تكـو عل�ـه جملـة - وفیهـا فعـل مـن أفعـال القـسم–وقـد تجـيء الجملـة     
، )١( �m�s��t��u��vw��x��y��z��{��|l:القـــــسم الفعل�ـــــة، نحـــــو قولـــــه تعـــــالى

، )٢( �m�T��U��V��W��X��Y��Z��[���\��]����l:وقولـــــه جـــــل وعـــــال
ـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــالى ��[\��]����m�R��S��������T��U��V��W��X��Y��Z:وقول

^��_��`��a��b���c��d��e��f��g��h��i�l )٣( ،
ً قــسما؛ ألن الجملــة ال تكــو قــسما إال إذا أر0ــد بهــا توEیــد الخبــر �عــدها – مــع ذلــك –وال تعــد  نً ّ

ّعلـــى ســـبیل اإلنـــشاء، وهـــذه المواضـــع ومـــا شـــابهها فـــي القـــرآن الكـــر0م إنمـــا جـــاء علـــى ســـبیل 
  . مستقبلم ماض أوَسَاإلخ�ار عن ق

  جملة القسم االسم5ة: انيّالفرع الث
 ُا�من : نوهي جملة من ابتداء وخبر وتكو بذEر اسم من األسماء المختصة �القسم، وهي    

ّ هللا ألفعلــن، ولعمــر هللا ألذهــبن، ولعمــرك إنــه ُــا�من : هللا، ولعمــر هللا ، ولعمــرك، نحــو قــولهم
 هللا قسمي أو المقـسم �ـه، وEـذا فـي ُا�من  :الح9، على حذف الخبر في جم�ع ذلك، والتقدیر

  ).٤(لعمر هللا ولعمرك
الـذ' ) ُـا�من ( المقصود هنـا هـو اسـم موضـوع للقـسم، وألفـه ألـف وصـل، ولـ�س  ) ُا�من ( و

ّهو جمع �مین، وألفه ألف قطع، والدلیل على ذلك أن األلف تسق� من المـستعملة للقـسم فـي 
  :درج الكالم، Eما في قول الشاعر

  )٥(O نعم، وفر;j ل5من هللا ما ندر*ّ الفر;j لما سألتهم فقال
، )٦"(؛ Eـأنهم أقـسموا بـ�من هللا وAرEتـه "مأخوذة من ال�من والبرEة " وهو على هذا اسم      

  ).٧"(ًو�الزم اإلضافة إلى لفs الجاللة غال�ا

                                                             

 .٣٨ :سورة النحل ) 1(

 .٥٦:سورة التو�ة ) 2(

 ٤٢ :سورة التو�ة ) 3(

 ١٣/١١٥، والمخصص ٩/٩١، وشرح المفصل البن �ع�ش ٧٣،٧٤ ، والجمل ص٣/٥٠٢الكتاب : انظر ) 4(

 .٢/٣٢٠، وانظر المقتضب ٣/٥٠٣الكتاب  ) 5(

 .٩/٩٢شرح المفصل البن �ع�ش  ) 6(

 .٢/٣٠٩المساعد في تسهیل الفوائد:انظر ) 7(



 

٨٨

، وأ�ــم إ�ــم هللا: ولكثــرة هــذا االســم فــي قــسم العــرب لجــأوا إلــى ضــروب مــن التخفیــف فقــالوا    
ُهللا، ومن هللا، وم الالسم مضافغات شتى ذEرها �عض النحاة ، وذEر منها السیوطي نحـو )١(ُ

  ).٢(عشر0ن لغة
ــاروا الفــتح فــي القــسم لكثرتــه فــي : ؛ فف�ــه لغتــان)العمــر( أمــا       ّفــتح العــین وضــمها، واخت

ومعنـاه القـسم ب�قـاء لعمـر هللا، : Eًالمهم طل�ا للخفة، وهو اسم  مضاف إلى لفs الجاللة نحو
  تعالى ودوامه، و�ضاف إلى غیر ذلك من األسماء الظاهرةهللا 

  :نحو قول الشاعر
Oإلى جدث یوز له �األهاضب *ٍلعمر أبي عمرو لقد ساقه المنى  ٍ َ  

، ولعمـرك، ومعنـاه فـي جم�ـع ذلـك القـسم �ح�ـاة مـا :Eما �ضاف إلى المضمر نحو     'لعمـر
نحـو قـول الـشاعر ) ُـا�من ( البتداء، وEذلك التي تدخل علـى ، والالم ف�ه ال ا)٣(أضیف إل�ه
ّألن القــسم ال یــدخل علــى القــسم ؛، ول�ــست الم قــسم محــذوف)'لــ�من هللا مــا نــدر( ّالــذ' تقــدم 

)٤.(  
، ولـــم یجـــز النحـــاة فیهـــا غیـــره، Eمـــا أجـــازوا )٥(والتـــزم العـــرب فـــي هـــذه األســـماء الرفـــع      

 و�مــین هللا، ونحوهمــا، وهــي أســماء متعینــة للقــسم، أمانــة هللا: النــصب والرفــع فــي نحــو قــولهم
، فـي حـین أجـازوا ذلـك فـي األسـماء )٦(صر0حة ف�ه؛ ولذلك أوجب النحاة حـذف الخبـر معهـا

  .وأش�اهها) أمانة هللا ( ّالمستعملة في القسم وفي غیره، Eما مر في 
�:لـك فـي قولـه تعـالى ولم ترد جملة القسم اسم�ة في القرآن الكر0م إال فـي موضـع واحـد، وذ  
m�H��I��J��K���L����l )لعمــرك(  والــالم فــي ،-ملسو هيلع هللا ىلص-، وهــو قــسم �ح�ــاة الرســول )٧ (

                                                             

 ٢/٤٨١ فما �عدها ، وارتشاف الضرب٢/٩٣٨ّ، وال�س�� في شرح جمل الزجاجي ٧٤الجمل ص : ًمثال: انظر ) 1(

 ..٤/٢٣٨همع الهوامع : انظر ) 2(

 ٢/٣٠٩ ، والمساعد على تسهیل الفوائد ٩/٩١، وشرح المفصل البن �ع�ش ٨٤، ٨٣انظر الالمات للزجاجي ص  ) 3(

اجي ١/٣٨٣اب ســـر صـــناعة اإلعـــر: انظـــر ) 4( ـــ، ال�ـــس�� فـــي شـــرح جمـــل الزج ـــد ٢/٩٤٣ّ ، والمـــساعد علـــى تـــسهیل الفوائ
٢/٣٠٨ 

 .٢/٥٣٣ّ، وشرح جمل الزجاجي البن عصفور ٧٣،٧٤الجمل ص  ) 5(

 –الـدEتور Eامـل برEـات : ، البـن مالـك، تحقیـ9 ، وتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصـد٢/٣٣٨ شرح الكاف�ة للرضي :انظر ) 6(
 .١٥١ ص.هــ١٣٨٧ب العرAي للط�اعة والنشر،  دار الكتا-بیروت

 ٧٢ :سورة الحجر ) 7(
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لعمـرك قـسمي أو : مبتدأ، والكاف مضاف إل�ه، والخبـر محـذوف والتقـدیر) عمر( لالبتداء، و
  .لعمرك المقسم �ه على ما نحو ما تقدم ، وهي جملة اسم�ة

ن أن �Eـــو مـــن هـــذا الـــضرب قولـــه تعـــالىو0جیـــز �عـــض النحـــاة ْ:�m�A��B��C��D��*��F��

G��H��I��J�����K��L����l )فـالح9 : األول، والتقدیر) الح9( على قراءة الرفع في ، )١
ّوهو ل�س Eذلك ألن المبتدأ في جملة القسم االسـم�ة ال یخـرج عـن ). ٢(قسمي أو ما أقسم �ه

ّ، هـذا إلـى أن تقـدیر )لعمـرك( و ) لعمـر هللا( و )  هللا ُا�من ( تلك األسماء المختصة، وهي 
نفالح9 مني، أو �Eو المحذوف فـي قولـه :  هو – على قراءة الرفع في الح9 األول –الخبر  ُّ
  ). ٣(فأنا الحE ،9ما ذهب إل�ه �عض النحاة: هو المبتدأ، والتقدیر) فالح9: ( تعالى
�مــضمو جملــة أخــر وAنــاء علــى هــذا، إن وظ�فــة الجملــة القــسم�ة هــو التوEیــد والتقر0ــر ل     ن

فالقسم أحد أنواع التقر0ر والتثبیت و�ما ،فالغرض الذ' من أجله یرد القسم،هو التوEید والتقر0ر
، ومــن طرقــه إعــادة الجملــة لمــا فــي التكــرار مــن التقو�ــة، وحتــى ال �ــشت�ه  قأن التوEیــد لــه طــر

، فـاالختالف بـینمؤEـد ":قـال الـسیوطي ،هـذا التوEید القسمي �التوEیـد اللفظـي المؤEـد  �ة ألخـر
  .،فهمتوالمؤEد �الفتح في الترEیب والمفهوم شر� عنده أخرج التوEید اللفظي Eفهمت،�الكسر

َالقسم غیر الصر;ح أو المضمر: انيّالمطلب الث ُْ َ ِ ْ ِْ َّ َ ُ َ َ  
Eُعلمــت(نوهـو مــا ال �علــم �مجــرد لفظــه Eـو النــاط9 �ــه مقــسما  ( ْ ِ َ ���m�_��`��a:نحــو) َ

b���c��d��e��f��g��h�l ر معــه  )١٠٢( ســورة ال�قــرةEضمر مــا لــم یــذ سم الم ْفالق ُ َ ــ ُ َْ ُ ــ َ
ِالقسم صر0حا أو ظاهرا و�Eو على قسمین ِ ن ُ َ َ:  

َّقسم دلت عل�ه الم القسم، Eقوله تعـالى .١ ْ:�m��«��¬��®������¯��°��

±��²��³��´�����µ��¶��¸��¹��º��»��¼½���¾��¿��À��Á��

Â��Ã���Ä���Å��������l )٤ .( 

                                                             

 ٨٥، ٨٤: سورة ص ) 1(

ــرآن: انظــر ) 2( ــاني الق تحقیــ9 أحمــد یوســف نجــاتي، وزمیلــه، الهیئــة المــصر0ة ):الجــزء االثــاني(ألبــي زEر0ــا �حیــى بــن ز0ــاد الفــراء، :مع
 .٢/٩٣٢ّلزجاجي، وال�س�� في شرح جمل ا٤١٣، ٢/٤١٢. م١٩٨٠، ٢العامة للكتاب، �

ــان فــي غر;ــب إعــراب القــرآنعلــى ســبیل المثــال، : انظــر ) 3( ، تحقیــ9الب5 طــه عبدالحمیــد ومــصطفى . د: ' البــي البرEــات بــن األن�ــار
 .٢/١١٠٧'، والتب�ان في إعراب القرآن للعEبر ٢/٣٢٠ج. م١٩٧٠القاهرة . الهیئة المصر0ة . السقا

  ١٨٦: سورة آل عمران ) 4(
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 �m�̀��a��b���cd��e������������f��g������h��i����l:َّ دل عل�ه المعنى، Eقوله تعالىوقسم .٢
 ). ٢.)(وتقدیره وهللا). ١(

َْشــهدت، وعلمــت، وجاهــدت، وأوثقــت(واأللفــاp مثــل َْ ْ َْ ََ ْ ِ ِ ِتــستعمل فــي القسم المــضمر فــي الخبــر، ) َ َ ــ َ
نأما في الطلب، ف�Eو بنحو ُنشدتك هللا وعمرتك  (:َّ ُْ َّ َ َ َ ْ َ ُوعمرك هللا وقعـدك هللا) �التشدید(هللا َ ْ َ ُ ْ َ)(٣ (

َّوقد ورد هذا النوع مـن القـسم مفـصال فـي Eتـاب إعـراب القـرآن المنـسوب للزجـاج فـي �ـاب ) ٤(َّ
  ).ما جاء في التنز0ل من ألفاp استعملت استعمال القسم وأجیبت بجواب القسم(

ّالقسم المقدر ُ :  
ضح لنـــا مــن خـــالل عـــرض القــرائن ا       ُّلتـــي �قـــدر مــن أجلهـــا النحـــاة القــسم فـــي �عـــض ّــات

، ومــع  نالتراكیــب، أنهــم �قــدرو القــسم علــى الــالم الداخلــة علــى الفعــل المــضارع المؤEــد �ــالنو ن ِّ
، ومــع الــالم الداخلــة علــى المبتــدأ، ومــع الــالم الداخلــة علــى الــشر� )قــد(الــالم الداخلــة علــى 

  .ّ على القسم المقدرُّالمؤEدة، ومع وجود قر0نة معنو�ة تدل) ّإن( وعلى 
ّورأینا ف�ما سب9 أن Eثیرا مـن النحـو0ین والمفـسر0ن قـد قـدروا القـسم فـي آ�ـات قرآن�ـة لوجـود     ً ّ

ّقر0نة أو أكثر من هذه القرائن ، واذا سلمنا بذلك لزمنا أن نقدر القسم في أكثر القرآن، إن لـم  ّ ٕ
 القرائن، فهـل نجعـل فـي جم�ـع  من هذهرE�ّن في Eل آ�اته ، ألنها ال تخلو من واحدة أو أكث

ً، أو علـــى قر0نـــة معن�ـــة، قـــسما )إن(اآل�ـــات القرآن�ـــة المـــشتملة علـــى تلـــك الالمـــات، أو علـــى 
ّمقدرا؟، إن اإلجا�ة على هذا السؤال �ق ً من أجلهـا النحـاة ِّتضي ال�حث عن األس�اب التي قدر ّ

ّوالمفسرو القسم مع تلك القرائن؛ وقد تبین مما سـب9 عرضـه مـن نمـا نذج أنهـم �قـدرو القـسم ن ِّ
  :لواحد من األس�اب التال�ة

ـــي �عـــض التراكیـــب مـــن  .١ ـــدما رأوا ف ـــك أنهـــم عن ـــسم الـــصر0ح؛ وذل ّالق�ـــاس علـــى جـــواب الق
ّـ جعلوهـا جوا�ـا للقـسم، فلما – Eمـا قـرروا –ناألدوات ما ال �Eو إال في جواب القـسم الـصر0ح  ً

نلـــم یجـــدوه ظـــاهرا قـــدروه، و�Eـــاد �Eـــو خـــذا هـــو الـــسبب الـــر ّ ئ�س فـــي تقـــدیر القـــسم فـــي أكثـــر ً
 .المواضع السا�قة

                                                             

  ٧١: سورة مر0م ) 1(

 ) ٣/٤٣(البرهان في علوم القرآن  ) 2(

 ) ٢/٤٩٨(، همع الهوامع )١٥٠(ینظر تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد  ) 3(

  )٩٦٥ – ٣/٩٥٨ (َّللزجاج المنسوب القرآن إعراب :ینظر ) 4(
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ّ�عتد �عض من قـدر القـسم مـع تلـك القـرائن علـى مـا فیهـا مـن معنـى التوEیـد، وقـد تقـدمت  .٢ ّ
ّاإلشــارة إلــى نــصوص  Eثیــرة صــرح فیهــا النحــاة والمفــسرو �ــأن تلــك الالمــات واألدوات التــي  ن ّ

ّتدل على القسم المقدر تش�ه في التوEید والتحقیـ9 مـا  ّیجـيء مـع أسـلوب القـسم، ولـذلك قـدروا ُّ
 .القسم معها

ّالحــرص علــى اطــراد القاعــدة النحو�ــة، فنجــدهم یوجهــو الكــالم فــي Eــل آ�ــة علــى نحــو  .٣ ن ِّ ِّ
. ّ�ــستق�م مــع قــرروه فــي قواعــدهم، وقــد تقــدم ب�ــان شــيء مــن ذلــك فــي تفــصیل قــرائن التقــدیر

�اب �مEــن أن نالحــs مــا وAتأمــل جم�ــع مــا ســب9 مــن قــرائن تقــدیر القــسم فــي ضــوء هــذه األســ
  :�أتي
ّأن �عض النحو0ین قـد  ذهـب إلـى أن الـالم فـي األسـالیب التـي تقـدمت ل�ـست الم قـسم  -ًأوال ّ ّ

فــي القــرائن  ولكنهــا تــش�ه الم القــسم ف�مــا إفادتــه مــن التوEیــد والتحقیــ9؛ فقــد ذهــب ابــن فــارس 
 والــالم الداخلــة علــى  الــسا�قة إلــى عــدم جــواز تقــدیر القــسم مــع الــالم الداخلــة علــى المــضارع،

ِ، والالم الداخلة على المبتدأ، واست�عد �عض النحو0ین تقدیر القسم معها، وEذلك الـشأن ) قد(
ًفقـد ذEــره �عــضهم أن مــا �عــدها لــ�س جوا�ــا ) الداخلــة علــى الــشر�( فـي الــالم الموطئــة للقــسم  ّ

ّللقــسم ولكنــه جــواب للــشر� الــذ' تقــدم وأنــه لــم �ــأت مجزومــا ألن دخــول  ّ ّ الــالم قــد ألغــى عمــل ّ
ا مــا ذEــروه مــن تقــدیر القــسم مــع . الــشر� ّ، ولمــا Eــان هــذا الحــرف Eثیــر الــورود فــي ) ّإن( ّــأم

'جواب القسم قدروا قله قسما لما لم یجدوه ظاهرا، وهذا مما �أ�اه المنط9 اللغو والعقلي؛ ألن  ً ً ّ
نالتوEید قد �Eو في جواب القسم، وقد �Eو في غیره ن داللـة المعنـى علـى ّـأما مـا ذEـروه مـ. ن

ًقسم مقدر في �عض التراكیب؛ فقد تبین لنا وهم النحاة في الشاهد الذ' �Eاد �Eو وحیدا في  ن ّ ّ
ّهذا ال�اب، وتبین لنا Eذلك أن قوله تعالى داخـل فـي جـواب القـسم ...) ٕوان منEم إال ورادها:( ّ

  .ّالصر0ح الذ' تقدم في سورة مر0م ، وجم�ع ذلك مفصل ف�ما سب9
ّذا �ظهر أن القرائن التي جعلوها دل�ال على وجود قسم مقدر في تلك األسـالیب ل�ـست ومن ه ً ّ

'Eاف�ة وال قطع�ة في القول بتقدیر القسم في جم�ـع مـا سـب9، ألن لهـا مـن التفـسیر النحـو مـا  ّ ّ
ّیبرر وجودها غیر Eونها داللة على قسم مقدر، وأكثر ما تجيء له تلك القرآن في التراكیـب، 

والتحقی9 لما له عالقة �ما ورد معهـا فـي مواقعهـا مـن العناصـر اللغو�ـة، ولمـا لـه مـن التوEید 
  .عالقة �المقامات التي تقتضي ذلك

ّأن دخول هذه المؤEدات في المواقع التي س�قت اإلشارة إلیها وفـي نظائرهـا فـي القـرآن  -ًثان5ا
ن شــرطا أن �Eـــو ّالكــر0م ال �عنــي أن مــا دخلــت عل�ــه واقــع فــي جــواب قــسم محــذوف؛ فلــ�س ً



 

٩٢

السبب في تصدیر تلك األسالیب �المؤEدات وقوعها فـي جـواب القـسم ، بـل رAمـا دخلـت هـذه 
  :�المؤEدات لمقتض�ات أخر وهي

'Eأن �Eو قد تقدمها �عض األلفاp التي ذEر النحاة أنهـا تجـر مجـر القـسم، ف�ـصدر  )أ  ( ' ّ ن
  .محذوفّما �عدها �ما �صدر �ه جواب القسم، ف�ظن أنه جواب لقسم 

ًأو أن �Eو قبل هذه األسالیب إخ�ار عن القسم، وهذا مما یجر مجر القسم أ�ضا) ب( � '  .ن

نأو أن �Eـــو قبـــل هـــذه المؤEـــدات مـــا �ـــستدعي ورودهـــا لمحاذاتـــه، Eـــأن یتقـــدمها الـــالم ) ج( 
ًالداخلة على الشر� ، وفي هذه الحال ال �Eو التأكید مـع تلـك القـرائن جوا�ـا لقـسم محـذوف،  ن

  اء مالئما لتوEید الشر� نفسه على سبیل المحاذاةولكنه ج
ْأو أن �Eو في المقام ما یدعو إلى دخول هذه المؤEدات ، وان لم �Eن قبلها مـا یـوحي ) د ( ْٕ ن

�القسم، ومرجع تقدیر القسم في جم�ع المواضـع التـداخل القـائم بـین القـسم وغیـره مـن أسـالیب 
� بـــل رAمـــا Eـــان أقـــو عناصـــر التوEیـــد علـــى ّالتوEیـــد ، ألن القـــسم واحـــد مـــن هـــذه األســـالیب،

ًاإلطالق، ولـذلك ال نعجـب إذا رأینـا نوعـا مـن العالقـة بـین القـسم وغیـره مـن أسـالیب التوEیـد، 
ٕبل رAما سمي التوEید قسما وان لـم �Eـن مـن القـسم فـي شـيء، �قـول الزرEـشي عـن القـسم ً)١ (

���m�`���a��b:قولـه تعـالىّوهو عند النحو0ین جملة یؤEد بها الخبـر حتـى إنهـم جعلـوا :" 

c��d��e���f��gh��i��j�������k�����l��m��n��o�����p��q�����l )ٕقــــــــــــــسما وان ) ٢ ً
Eًان ف�ه إخ�ار، إال أنه جاء توEیدا للخبر سمي قسما ً ّ."  

ًواذا تأملنا اآل�ة التي وردت في نص الزرEشي؛ ال نجد فیهـا شـیئا مـن عناصـر القـسم، ومـع   ٕ
ّذلك سمیت قسما ألنها  ًجاءت توEیدا للخبر، وEثیرا ما سمي التوEید قـسما لمـا ف�ـه مـن داللـة ً ً ً

���m�`��a��b���cd��e������������f��g������h:القــسم، �قــول عزالــدین بــن عبدالــسالم فــي قولــه تعــالى
i����l )ًحتما مقض�ا):" ٣ ّص�غة تأكید، والقـسم وضـع لتأكیـد المخبـر عنـه، فلمـا Eـان هـذا : ً

  ). ٤"(ً القسم تشبیها �ه ًتوEیدا أطل9 عل�ه
 – ف�مـا مـضى مـن هـذا الفـصل وفـي غیـره –ومن أجل ذلك رأینـا النحـاة والمفـسر0ن          

ن�فهمــو القــسم مــن �عــض األلفــاp لمــا تــوحي �ــه مــن توEیــد، و�Eــاد �عــضهم �ــصرح �أنــسب 

                                                             

  .٣/٤٣جالبرهان في علوم القرآن  ) 1(

 ١ :نسورة المنافقو ) 2(

 ٧١ :سورة مر0م ) 3(

 ١١٤مشEل القرآن صالفوائد في  ) 4(



 

٩٣

قسم قـد ّ؛ فEأن التوEید وال)١(تصور لداللة القسم في هذه األلفاp هو ما فیها من معنى القسم
ًأص�حا شیئا واحدا في نصوصهم؛ �قـول ابـن هـشام فـي قولـه تعـالى ً:�m�å��æ��ç��è��

éê��ë���ì��í��î��l )تـــب هللا):" ٢E : یـــد والقـــسم، فـــال رادEّقـــضى هللا، وفیهـــا معنـــى التو
ــ�س فــي اآل�ــة شــيء مــن عناصــر القــسم، لكــن النحــاة فهمــوا منهــا )٣" (لقــضائه ســ�حانه ُّ، ول ّ

راء ـزم وقطـــع وتوEیـــد، ولمـــا جـــاء �عـــدها مـــن إجــــمـــن عـــ) Eتـــب( ه لفـــs القـــسم ممـــا یـــوحي �ـــ
ّعلى النحو الذ' �أتي عل�ه جواب القسم، لذلك ذEر ابن هشام أن فـي اآل�ـة معنـى ) ألغلبن(

ِّالتوEیــد والقــسم، والحــ9 أن Eــو  هــذه اآل�ــات مؤEــدات بهــذه األســالیب ال یجعلنــا نقــدر فیهــا  ن ّ
ًقسما مضمرا ً .  

ّل أن جم�ـــع هـــذه األســـالیب المؤEـــدة قـــد تـــدخل فـــي الكـــالم لتأكیـــده، ســـواء وخالصـــة القـــو    
نأكانت في جواب القسم، أم في س�اق أو مقام �قتضي التوEید، وال یلزم مـن ورودهـا أن تكـو 

  . ًجوا�ا للقسم، وعلى هذا فال �سوغ تقدیر القسم معها
 مـن جـنس - فـي الغالـب–ل�ـست ّإن القضا�ا المؤEدة في القـرآن الكـر0م بهـذه األسـالیب  :ًثالثا

ـــر  ـــائ9 الكب ـــد الحق �تلـــك التـــي أكـــدت فـــي القـــسم الظـــاهر، ألن القـــسم الظـــاهر قـــد جـــاء لتأكی
Eّالتوحیــد وال�عــث والرســالة، أمــا األســالیب قــد أكــدت قــضا�ا مهمــة ذات عالقــة بهــذه القــضا�ا، 

ّلـــى  أن هـــذه ّفEــأن تأكیـــدها بتلــك المؤEـــدات الموح�ــة �القـــسم أو المـــشیرة إلــى معنـــاه، یــومئ إ
ّالقضا�ا على درجة من األهم�ة ترقى إلى أن تكو أقـرب إلـى أن تؤEـد �القـسم، لكنهـا ل�ـست  ن

ًفــي أهم�ــة تلــك القــضا�ا الكبــر التــي �ظهــر القــسم صــر0حا معهــا إذا Eــان : وقــد �قــول قائــل. �
األمـــر Eمـــا تقـــول فلمـــاذا ال نعـــد هـــذه المواضـــع مؤEـــدة �قـــسم مـــضمر منـــع ظهـــوره عـــدم رقـــي 

  @.ًوالجواب ما 5أتي في را�عا@عل�ه إلى درجة �ستأهل أن �ظهر معه القسم؟المقسم 
ه یــؤد' إلــى القــول �حــذف جملــة  :ًرا�عــا ّــأن التقــدیر غیــر جــائز فــي هــذه المواضــع أصــال ألن ً ّ

  . القسم المؤEدة، وال �صح حذف ما یؤEد �ه الكالم
ألســـلوب القـــسمي، ّوألن جملـــة القـــسم تـــشتمل علـــى المقـــسم �ـــه، وهـــو أهـــم عنـــصر فـــي ا     

وهــذا مــا �میــز . ولمعرفتــه وتعیینــه أثــر رئــ�س فــي الكــشف عــن نــوع التوEیــد الــذ' یؤد�ــه القــسم

                                                             

)
1

 مط�عـــــة الـــــساعدة، الط�عـــــة األولـــــى، -القـــــاهرة. ، للـــــشیخ دمحم عبـــــدالخال9 عـــــض�مةدراســـــات ألســـــلوب القـــــرآن: انظـــــر ) 
 . وما �عدها٤/٣٠٨ج.هــ١٣٩٩

 .٢١ :سورة المجادلة ) 2(

 ٢/٤٤٨ ،مغني اللبیب ) 3(



 

٩٤

أســـلوب القــــسم عـــن غیــــره مـــن أســــالیب التوEیـــد، إذ ال �ــــستفاد التوEیـــد ممــــا فـــي جوا�ــــه مــــن 
نالمؤEدات فحسب، بل مما في المقسم �ه مـن أمـور تؤEـد المقـسم عل�ـه، وسـ�Eو األمـر أكثـر 

 حـــین یتنـــاول ال�احـــث العالقـــة بـــین المقـــسم �ـــه والمقـــسم عل�ـــه فـــي الدراســـة التحلیل�ـــة ًوضـــوحا
 .لمواضعه في القسم القرآني

ًثمّ  إذا سلمنا جـدال �ـصحة حـذف جملـة القـسم �مـا تـشتمل عل�ـه مـن المقـسم �ـه، ف�ـأ'        ّ
ن ٕمقـــسم �ـــه أقـــسم فـــي تلـــك المواضـــع؟ واذا Eـــان تقـــدیر المقـــسم �ـــه فـــي الكـــالم الـــصادر مـــ

ّالمخلوقین ممEنا؛ ألن األصل أال �قسمو إال �ا� تعالى ؛ فإن ذلك في الكـالم الـصادر مـن  نّ ً
و�قسم �أسـماء ،ّهللا تعالى غیر ممEنا ألنه س�حانه �قسم �أسمائه وصفاته و�قسم �أسماء القرآن

ّبـل إن ًمـثال، ...) ّلنبلـونEم :( المخلوقات، ف�أ' واحد من هذه األسماء أقسم س�حانه في قولـه
نتعیین المقسم �ه في Eالم ال�شر غیر ممEن ألنهم �قـسمو  �أسـماء هللا – إن Eـانوا مـؤمنین -ّ

 �مــا ال حــصر لــه مــن األســماء – إن Eــانوا Eــافر0ن –نتعــالى وصــفاته وهــي Eثیــرة، و�قــسمو 
ّوعلى هــذا فــإن تقــدیر القــسم ال �ــصح، �مــا ال حــصره مــن األســماء واألشــ�اء، وعلــى ،واألشــ�اء
 تقدیر القسم ال �صح، لعدم إمEان تعیین المقسم �ه في المواضـع التـي قـدروه فیهـا ، هذا فإن

  .ّوهو ما ال بد منه في أسلوب القسم
ًاعت�ـــار مـــا تقـــدم مـــن األســـالیب أســـالیب توEیـــد ال �فتقـــر إلـــى اعت�ارهـــا جوا�ـــا لقـــسم  :ًخامـــسا

  .�حتاج إل�همحذوف، وهو ال �حتاج إلى تقدیر، وما ال �حتاج إلى تقدیر أولى مما 
ًلو Eان مع Eل من القرائن السا�قة ونظائرها قسما مقدرا؛ لعددنا في جل آ�ات القرآن  :ًسادسا ً

'الكر0م قسما مقدرا، إن لم �Eن في Eلها، وذلك ما ال �قوله أحد إذ ال �قبله المنط9 اللغـو وال  ً ً
  .العقلي
ي ســ�اق القــسم الــذ' تــرد لعناصــر القـسم الموجــودة فــي جملــة القــسم دالالت خاصـة فــ :ًســا�عا

'ف�ه، وتعیینها ضرور لتفسیر هذه الدالالت؛ فEیف نقدر عناصـر جملـة القـسم فـي مثـل تلـك 
ّ وهو وجود القسم المقدر مع تلك - رحمهم هللا -ّإال أن الرأ' الغالب عند علمائنا  المواضع؟

ّالتراكیب، یجعلنا نر أن وجود القسم في مثل تلك التراكیب احتمال ال �م نع االحتمال اآلخـر �
ًولهــذا فإننــا ال نتناولــه فــي هــذا ال�حــث ألن المقطــوع �Eونــه قــسما �ــال . وهــو عــدم وجــود القــسم ّ

  .ًخالف هو ما اكتملت عناصر األسلوب القسمي ف�ه وظهر ف�ه القسم صر0حا



 

٩٥

'أما األسالیب األخر التـي ارت�طـت �القـسم، Eاإلخ�ـار عـن القـسم، واأللفـاp التـي تجـر       � ّ
ّ القــسم، واالســتعطاف، واالفتتــاح �ــالحروف المقطعــة، فــإن جم�ــع هــذه األســالیب ل�ــست مجــر ّ �

  .من القسم في شي إن Eانت تشترك مع القسم في �عض وجوه الداللة أو التراكیب
فال�احــث �حــاول مــا اســتطاع أن �عتــد فقــ� �األلفــاp التــي توافــ9 عناصــر األســلوب القــسمي 

  .والتي سب9 تفصیلها
 وفـــ9 –ّمـــر Eــذلك؛ فـــإن المواضــع التـــي اشــتملت علـــى عناصــر القـــسم اللغو�ــة ٕ واذا Eــان األ

  ًوخمسین موضعا في القرآن الكر0م قد بلغت ثالثة –المفهوم الساب9 
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  لثاّالم�حث الث
  المحذوفات في جملة القسم

  

 �طـرأ الحـذف فـي نتتكو أرEان جملة القسم الفعل�ة من الفعل واالداة والمقسم �ه، لذا قد      
هذه الجملـة غلـى رEـن مـن أرEانهـا ، فقـد �حـذف الفعـل ، وقـد �حـذف المقـسم �ـه واألداة، وقـد 

  .تحذف جملة القسم برمتها ، أ' الفعل واألداة والمقسم �ه
  حذف فعل القسم والمقسم �ه: لّالمطلب األو

  حذف الفعل: ًأوال
 )١("ال�ـاء" حرف القسم المستعمل هـو ًأن فعل القسم �حذف جوازا إذا Eان  ذEر النحاة      

ًفإن Eان حرف القـسم غیـر ال�ـاء فالحـذف �Eـو وجو�ـا ، قـال ابـن عـصفور ّولمـا  Eـان مـا : " ن
ًعــدا ال�ــاء مــن حــروف القــسم لــ�س مــستعمال �حــ9 االصــالة فــي �ــاب القــسم، لــم �ظهــروا معــه 

قـد علـل ابـن �عـ�ش سـبب  ، و)٢("أقسم �ا� وأحلـف �ـا�: فعل القسم وأظهروه مع ال�اء فقالوا
ّولما Eان القسم مما �Eثر استعماله، و0تكرر دوره �الغوا في تخف�فه مـن غیـر : " الحذف �قوله
: نـه، فقـالواعً ، فمن ذلك أنهم قد حذفوا فعل القسم Eثیرا للعلم �ه واالسـتغناء )٣("وجهة واحدة

ر الحEـ�م فـي خمـسة ــــفـي الذEًوقد حذف فعل القـسم وجو�ـا " .ّ�ا� ألقومن، والمراد أحلف �ا�
��:وله تعــالىــــــوق،)٤( �m�F��G���H��l:وله تعــالىــــــــ مــن ذلــك ق،ًوأرAعــین موضــعا

m�A*�C��D��E��Fl )وقولـــــــــه تعـــــــــالى)٥ ،:�m�t��u��v��w��x��y����

z��{��|����l )الجاللــة وذلــك ) ٦ sًوقــد حــذف جــوازا فــي موضــعین مــع غیــر لفــ

                                                             

 ١٥٠لفوائد وتكمیل المقاصد البن مالك ، وتسهیل ا١/٥٢٦، وشرح الجمل البن عصفور ٩/٩٤شرح المفصل : انظر ) 1(
 ٤/٢٣٢،٢٣٦، والهمع ٤٥، والجنى الداني ٢/٤٧٧، وارتشاف الضرب 

 ١/٥٢٦شرح الجمل  ) 2(

 ٩/٩٤شرح المفصل  ) 3(

 ٩٢:سورة الحجر ) 4(

 ٢- ١: سورة العصر  ) 5(

 ٩١:سورة یوسف ) 6(
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، وقولـــــــه )١( �m�e��f��g��h��i��j��k��l���m�l:فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى
   .)٢( �m�è��é���ê��ël:تعالى
أكثـــر األقـــسام : " وقـــد أشـــار الزرEـــشي إلـــى نـــدرة مجـــيء ال�ـــاء والفعـــل محـــذوف، �قولـــه     

 �الفعل ، وال تجي ال�اء أتي ال�اء ذEرتنالمحذوفة الفعل في القرآن، ال تكو اال �الواو ، فإذا 
  ". قل�ال إالمحذوفا والفعل 

ًوال تجيء ال�اء والفعل محذوف إال قل�ال : "  الزرEشي �قولهإل�ه أشار هنا ما إل�هضیف ون   
ال�ــاء �ــاء قــسم، ول�ــست : ، وقــال)٤(�ــا بنــي ال تــشرك �ــا�: ، وعل�ــه حمــل �عــضهم قولــه)٣(

ال تشرك، وحـذف " �ا�: " ثم ابتدأ فقال: �ا بني ال تشرك: " ، وEأنه �قول" تشرك" متعلقة بــ 
  "لداللة الكالم عل�ه " شركال ت" 
�ـا بنـي "  :قال هللا تعـالى: " ًوما ذEرة الزرEشي هنا هو ما أشار إل�ه ابن �ع�ش أ�ضا فقال   

، فــي أحــد الــوجهین هــو القــسم، وفــي الوجــه اآلخــر )٥("ال تــشرك �ــا� إن الــشرك لظلــم عظــ�م
 ابـنا هـو مـا أشـار إل�ـه ومـا ذEـره الزرEـشي هنـ" لداللـة الكـالم عل�ـه: ال تشرك: " یتعل9 �قوله

ـــــضا فقـــــال فـــــي أحـــــد  m�]��^��_`��a��b����c��d����l: قـــــال هللا تعـــــالى: " ً�عـــــش أ�
  .)٦("ال تشرك: " الوجهین هو القسم ، وفي الوجه اآلخر یتعل9 �قوله

  حذف المقسم �ه وأداة القسم: ًثان5ا
ورAمـا حــذفوا : " شالمخاطــب �ـالمراد قــال ابـن �عــ� قـد �حــذف المقـسم �ــه واألداة و�Eتفـى      

ٕوانما حـذفت لكثـرة االسـتعمال وعلـم المخاطـب �ـالمراد ...المقسم �ه واجتزأوا بداللة الفعل عل�ه
")٧(.   

  ):٨(واستشهد �قول الشاعر
  

                                                             

 ٤٤:سورة الشعراء ) 1(

 ٨٢:سورة ص ) 2(

 ٣/٤٨البرهان  ) 3(

 ١٣:رة لقمانسو ) 4(

 ٣/٤٨البرهان  ) 5(

 ٩/٩٤شرح المفصل  ) 6(

 ٩/٩٤شرح المفصل  ) 7(

. دار ومEت�ة الهالل. عصام شعیتو :  تحقیO.9خزانة األدب وغا5ة األرب، للحموالبیت للمسیب بن علس في  ) 8(
 ٤/١٤٥ج. م�١٩٨٧ . بیروت، لبنان
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  لكان لكم یوم من الشر مظلم * فأقسم أن لو التقینا وأنتم
  

�: ذلك قوله تعـالىوقد حذف المقسم �ه واألداة في الذEر الح�Eم في عشرة مواضع، من      
m�Â��Ã�����Ä��Å��Æ�������l )وقولـــه تعـــالى)١ ،:�m�c��d��e��f��g��h��

i��j��kl���m��n��������o����l )ــــــه تعــــــالى)٢ ��{��|���}���m��v����w�������x���y����z:، وقول

~��_��`��a��b��c����d��e��f����g��h����l )٣.(  
 

  حذف حرف القسم: انيّالمطلب الث
  
  

إ' هـا : التنب�ـه نحـو قـولهم) هـاء( ّ حرف القسم في Eالم العرب و�عوض عنـه بقد �حذف  
ــتفعلن، أو �قطــع الهمــزة فــي لفــs الجاللــة نحــو:  أو بهمــزة االســتفهام نحــو،لهــذا أفــا � : آ� ل

  .سم �ه مجرور بهذه الحروف الجدیدةلتفعلن، والمق
، وقیـل )٤(ز ف�ـه هنـا إال الجـرّ Eما یجر �حرف القـسم؛ ألنهـا قائمـة مقامـه فـي ذلـك، وال یجـو

  ).٥(ّإن هذا التعو�ض ال �ستعمل إال مع اسم هللا خاصة
ّو�ــستدل علــى أن هــذه الحــروف عــوض عــن حــرف القــسم المحــذوف �أنــه ال یجــوز الجمــع     ّ

 أو هللا ، وEـذلك فـإن األلـف ال تقطـع مـع :هـا وهللا ، وال: بینهما وAین حرف القـسم، فـال �قـال
ّوهللا، فدل ذلك على أن هذه أعواض عن حرف القسمأف: الواو بل �قال ّ)٦.(  

���m�q��r:ولم یرد مثل هذا في القرآن الكر0م إال على �عض القراءات في قوله تعـالى  
s�����t���u��v��w���x��y��z��{��|}���~������¡��¢��£��������¤�����¥��¦����l )د ـــــــــــــــــــــ؛ فق)٧
 الهمـزة مـن غیـر مـد مـع جـر لفـs الجاللـة، وقیـل فـي �قطـع) هللا( �ـالتنو0ن، و) ٌشهادة( tر ـــق

ّتوج�ه هذه القراءة إن اسم هللا تعالى مجرور �ما عوض �ه عن حـرف القـسم المحـذوف، وهـو 
  .هنا قطع ألف الوصل

                                                             

 ٢١:سورة األعراف  ) 1(

 ٥٥: سورة الروم  ) 2(

 ١٤:لمجادلة سورة ا ) 3(

 ٤٣٢- ١/٤٣١، واألصول في النحو ٣٢٤- ٢/٣٢١، والمقتضب ٣/٤٢١،٥٠٠الكتاب، : انظر تفصیل ذلك في ) 4(

 ٢/٤٧٨، وارتشاف الضرب١/٥٣٢ّشرح جمل الزجاجي البن عصفور: انظر ) 5(

 .٢/٣٢٢ ، وانظر المقتضب ٣/٥٠٠الكتاب،  ) 6(

 .١٠٦:سورة المائدة ) 7(
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ن وقر بذلك أ�ضا إال أنه �قطع الهمـزة ومـدها، وعلـى هـذه القـراءة تكـو همـزة االسـتفهام هـي  ّ ً t
  ).١(ما عوض �ه عن حرف القسم

: ٕ ورAما حذفت العرب حرف القسم من غیر تعو�ض، واذا Eان ذلك نصب المقسم �ه Eقـولهم
  :)٢(ِّهللا ألفعلن، ومنه قول ذ' الرمة

  

  ُفذاك أمانة هللا الثر;د* إذا ما الخبز تأدمه بلحم 
وهللا ناصـح، : والمقسم �ه في هذه المواضع منصوب على حذف حرف القـسم، والتقـدیر     

ّألن الفعــل �ــصل "  ّ، وقیــل إن المقــسوم �ــه منــصوب هنــا �فعــل القــسم المــضمر؛)٣(وأمانــة هللا
  )".٤(هللا ألفعلن: ف�عمل، فتقول

ألــزم، وعل�ــه : ّوذهــب �عــض النحــاة إلــى أنــه منــصوب �فعــل مــضمر غیــر فعــل القــسم، تقــدیره
ّخـرجن، أمانة هللا ألفعلن، وعهد هللا ألقـومن، و�مـین هللا أل: ن�Eو التقدیر في نحو قول العرب

  ).٥) (�مین هللا(و ) عهد هللا( ألزم نفسي أمانة هللا وEذا في
فیرفـع المقـسم �ـه، . ...هللان ، و�مـی...أمانـة هللا ألفعلـن، وعهـد هللا: ومن العرب من �قول    

أمانـة هللا الزمـة لـي، وعهـد هللا الزم : وهو عند النحاة مرفوع �االبتـداء والخبـر محـذوف تقـدیره
ـــي،  �مـــین هللا قـــسمي أو مـــا أقـــسم �ـــه، وEـــذا فـــي : ن الزمـــة لـــي، أو �Eـــو تقـــدیرهو�مـــین هللال

ن، وقـــد ینطقـــو �ـــالخبر فـــي هـــذا الموضـــع ف�قولـــو)٦(نظـــائره َّعلـــي عهـــد هللا، وعلـــي �مـــین : ن َّ
  ).٧(هللا
'وجم�ــع مــا تقــدم لــم یلتــزم ف�ــه الرفــع، فقــد �ــأتي مرفوعــا أو منــصو�ا، و�ــالوجهین یــرو قــول    ً ً ّ

ء الق�س   :'امر
  

  ولو قطعوا رأسي لد5ك وأوصالي* ًلت 5مین هللا أبرح قاعدا فق
  

�مـین هللا قـسمي، أو : ّ�الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره، والتقـدیر) �مین هللا ( �فقد رو      
ن�مـین هللا مــا أقــسم �ــه، أو �مــین هللا الزمــة لــي، أو �عــد المــذEور خبــرا و�Eــو التقــدیر للمبتــدأ ً .

                                                             

 ٣٥مؤسسة الرسالة ص. عبدالقدوس أبوصالح. تحقی9 د. ' بن عق�ة العدودیوان ذ' الرمة غ�الن ) 1(

 ٩/٩٤شرح المفصل  ) 2(

 ٤٩٨، ٣/٤٩٧الكتاب،  ) 3(

 .٢/٣٢١المقتضب، ) 4(

 ١/٢٠٧المقرب البن عصفور : ، وانظر٧٢ ص ،الجمل في النحو ) 5(

 ٩/١٠٤ �ع�ش ، وشرح المفصل البن١/٤٤٨، والت�صرة والتذEرة ٧٢،٧٣ ص،الجمل في النحو ) 6(

 ٢/٣٠٦ ، والمساعد على تسهیل الفوائد ٣٢٦ .٢/٣٢٥المقتضب،:انظر ) 7(
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ألــزم نفــسي �مــین هللا، أو علــى إعمــال فعــل القــسم : صب علــى تقــدیر�النــ) �مــین هللا ( �ورو 
  ).١(ّالمحذوف �عد حرف القسم، ألنه حینئذ �صل فینصب المقسم �ه

 هللا ألفعلـن، ُـا�من : وثمة أسماء أقـسم بهـا العـرب والتزمـوا فیهـا الرفـع وحـذف الخبـر نحـو    
قسم وال تستعمل في غیره، علـى ّولعمر هللا ألخرجن، ولعمرك ألقومن، وهي أسماء تختص �ال

مــا ســ�أتي فــي الحــدیث عــن جملــة القــسم االســم�ة، ورAمــا جــاء حــذف حــرف القــسم مــع إ�قــاء 
هللا ألفعلــن، وذلــك أنــه أراد حــرف : ومــن العــرب مــن �قــول: " ًالمقـسم �ــه مجــرورا، قــال ســیبو�ه

، فجــاز حیــث Eثــر فــي Eالمهــم �الجــر، وا�ــاه نــو  تعــالى ن، وال �Eــو هــذا إال فــي اســم هللا)٢"(ٕ
ّخاصــة لكثــرة القــسم �ــه فــي Eالمهــم، وفــي غیــر التــاء إذا أر0ــد بهــا التعجــب، ألنهــا حینئــذ ال 

  ).٣(تحذف، وEذلك الالم
ّغیر أن المبرد لم یجز جر المقسم �ه في نحو هـذا،  ّألن حـرف الجـر ال �حـذف و�عمـل إال " ّ ّ

  )٤"(�عوض
ّ وقد تبین مما سب9 أن حرف القـسم قـد �حـذف و�عـوض عنـه ، وفـي هـذه الحـال ال یجـوز فـي ّ

ّالقــسم �ــه إال الجــر، أمــا إذا حــذف حــرف الجــر دو أن �عــوض عنــه �ــشي ممــا ســب9 ذEــره،  ن ّ
ّفیجوز في المقسم �ه النصب والرفع على الوجوه التي تقدم تفصیلها، وتبین Eـذلك أن المقـسم  ّ ّ

. الفه ف�ـه المبـردً مجرورا، وهذا مختص بلفs الجاللة عند سیبو�ه، وخ– مع ذلك –�ه قد یرد 
ّوقـد تقــدم أن التعـو�ض عــن حــرف القـسم لــم یــرد فـي القــرآن إال علــى توج�ـه �عــض القــراءات،  ّ

�����m�q��r��s: ومثل ذلك حذف حرف القـسم مـن غیـر تعـو�ض، وعل�ـه قـرأوا قولـه تعـالى
t���u��v��w���x��y��z��{��|}���~������¡��¢��£��������¤�����¥��¦����l )وقــد مــضت ) ٥

ّووصـل الهمـزة مـع جـر ) شـهادة( t؛ فقـد قـر �ـالتنو0ن فـي -شارة ل�عض وجوه القـراءة فیهـا اإل
،وتوافـ9 القـراءة بهـذا )٦(ّعلى أنه مجرور هنا �حرف القسم المحذوف) هللا ( لفs الجاللة في 

                                                             

، والمـــساعد علـــى تـــسهیل ١/٥٢٣ّ، وشـــرح جمـــل الزجـــاجي البـــن عـــصفور ٩/١٠٤شـــرح المفـــصل البـــن �عـــ�ش : انظـــر ) 1(
 ٢/٣٠٦الفوائد 

 .٣/٤٩٨ :الكتاب ) 2(

 .)المصدر نفسه (.٣/٤٩٨ :الكتاب ) 3(

 .٢/٣٣٦:المقتضب ) 4(

 ١٠٦ :سورة المائدة ) 5(

تحقی9 علي ) الجزء األول(ألبي الفتح عثمان بن جني، :المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإل5ضاح عنها ) 6(
تحقی9 علي النجد' ناصف، ):الجزء الثاني(هـ، و١٣٨٦النجد' ناصف، وعبد الحل�م النجار، وعبد الفتاح شلبي، القاهرة، 

 



 

١٠١

 sــاه ســیبو�ه عــن العــرب مــن حــذف حــرف القــسم وا�قــاء المقــسم �ــه مجــرورا �ــه وهــو لفــEًمــا ح ٕ
E الجاللة، وقرt الجاللـة مـن غیـر مـد، ) شهادة ( ذلك بتنو0ن sّمع وصل الهمزة، ونصب لف

ّ؛ وذلـك أن حـرف القـسم لمـا حـذف وصــل )١(ّووجـه ذلـك أنـه منـصوب �فعـل القـسم المحــذوف ّ
ومــن هــذا قولــه .هللا ألفعلــن: فعــل القــسم المحــذوف إلــى المقــسم �ــه فینــص�ه، Eمــا فــي قــولهم

ـــد قـــر بنـــصب)٢( �m�A��B��C��D��*��F��G��H��I��J�����K��L����l:تعـــالى  t؛ فق

ّاألول والثـــاني وممـــا وجهـــت �ـــه هـــذه القـــراءة أن األول منـــصوب علـــى حـــذف حـــرف )  الحـــ9(
  ).٣(أقول الح9:  والتقدیر)أقول( ــوالثاني منصوب ب،هللا ألفعلن: القسم Eما في قولهم

ًوقر �الخفض فیهما معا    t ) :9ِفالح9 والح ِّ  علـى حـذف حـرف ووجـه ذلـك فـي األول،)٤) (ّ
نهللا ألفعلـن علـى أن �Eـو معنـى : ٕالقـسم وا�قـاء عملـه Eمـا Eـان فـي اسـم هللا تعـالى مـن قـولهم

ّ، وقد تقدم أن سیبو�ه ال یجیز ذلك إال في لفs الجاللة)٥(هنا اسم هللا تعالى) الح9( ّ. 

  حذف جملة القسم :الثّالمطلب الث
ة والمقسم �ه Eاملة، و�سمى القسم في هذه قد تحذف جملة القسم المEونة من الفعل واالدا    

أو لقد فعل أو لئن فعل ، " ألفعلن"   وحیث قیل): " ٦(الحالة �القسم المضمر، قال ابن هشام 
ولم یتقدم جملة قسم ، فثم جملة قسم مقدرة ، وهذا النوع من الحذف یوجـد �Eثـرة لقـرآن الكـر0م 

  :من ذلكً، فقد حذفت جملة القسم أرAعمائة وعشر0ن موضعا 
ـــه تعـــالى ـــه تعـــالى)٧( �m�O��P��Q��R������S���Tl: قول ��¢�����¡�������~���m:وقول

£�����¤��¥�����¦��§l )وفـــي جملـــة القـــسم االســـم�ة  قـــد �حـــذف الخبـــر أو )٨ ،
فـي ذمتـي "  :ًالمبتدأ في �عض الحاالت، ف�حذف المبتدأ وجو�ا من جملة القسم في مثل قولهم

                                                                                                                                                                                             

دمحم بن یوسف بن ح�ان الغرناطي األندلسي، :، ال�حر المح��٢٢١:ص/١ج . هـ١٣٨٩لقاهرة، سنة وعبد الفتاح شلبي، ا
 .٤/٤٤ ج.هـ١٣٢٩مط�عة السعادة، مصر، 

 .٤/٤٤، وال�حر المح�� ١/٢٢١المحتسب : انظر ) 1(

 .٨٥ - ٨٤  :صسورة  ) 2(

 ٢/٣٢٠ج :'الب�ان في غر0ب إعراب القرآن البن األن�ار ) 3(

 .٢/٤١٣  جني القرآن للفراءمعا: انظر ) 4(

 .٢/٤١٣ ج: معاني القرآن للفراء ) 5(

 ٢/٣٨٧ :المغنى)  6(

 ١٢٣:سورة آل عمران ) 7(

 ٨٢: سورة المائدة 8 )(
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 وذلك إذا Eـان ،"في ذمتي �مین"  خبر لمبتدأ محذوف، والتقدیر "في ذمتي" ألنصفن المظلوم
  .ًالخبر ف�ه صر0حا في القسم

ً و�حذف الخبر وجو�ا مـن جملـة القـسم أ�ـضا، إذا Eـان االسـم المبتـدأ متعینـا للقـسم ً قـال ابـن . ً
ــــك ــــا ، واال : " )١(مال ــــر وجو� ــــسم حــــذف الخب ــــة االســــم�ة �متعــــین للق ــــي الجمل ــــدt ف ــــإن ابت ٕف ً
لعمرك ما : فعمرك مرفوع �االبتداء ، وخبره محذوف، و التقدیر" لعمرك"  من ذلك )٢("ًفجوازا

���m�H��I:وقد ورد ذلك في موضع واحد في الذEر الح�Eم، فـي قولـه تعـالى) ٣"(أحلف �ه

J��K���L����l )٤(.   
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

)1  ( sهو دمحم بن عبدهللا بن عبدهللا بن مالك الطائي الج�اني، أبو عبدهللا ، جمال الدین ، نز0ل دمش9 إمام النحاة وحاف
- ٦٠٠(في النحو وله تسهیل الفوائد وشرحه والكاف�ة الشاف�ة ) األلف�ة(  في القراءات وعللها أشهر Eت�ه ًاللغة، وEان إماما

 .٦/٢٣٣ واألعالم �١/١٣٠غة الوعاة )  هــ٦٧٢

 ١٥١تسهیل الفوائد )  2(

 ١٨٧ ص: اللمع ) 3(

 ٧٢:الحجر سورة ) 4(
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@ @

  :توطئة
هو Eل جملة حلف علیها بإیجاب  " :)١(وله �عرف ابن عصفور جملة جواب القسم �ق    

  " نفي وهللا ما قام ز0د، ووهللا ل�قومن ز0دأو
:  )٢( فقال،نوذEر ابن �ع�ش ان جملة القسم التجئ مفردة دو مجيء جملة الجواب معها   
  ".اقسم �ا � وسEت لم یجز �أمر یجز ،ألنك لم تقصد االخ�ار �الحلف �ا� : قلت" ولو
أو " خبر0ا" ً و�سمى القسم في هذه الحالة قسما ،نب القسم إما أن تكو خبر0ةوجملة جوا    

ن واما أن �Eو الجواب جملة إنشائ�ة ،غیر استعطافي  وهو الكثیر الشائع في أسالیب القسم ٕ
ًمEونة من أمر أو نهي أو استفهام، و�سمى القسم في هذه الحالة قسما استعطاف�ا وهو قلیل  ً

  )٣"(ٕ وغایته تحر0ك النفس، واثارة شعورها، بین حروف القسمنادر وتختص ال�اء من
  ):٤(ومن أمثلته في الشعر قول العرجي

  

  ل5الO منEن؟ أم لیلى من ال�شر؟ * ات القاع قلن لناظب�5اw 5ا 
  ):  ٥(ًوقوله أ5ضا

  إلى أO دهر دمع عیني یهمل * ّو�اw ردO دمع عیني فیهما
  

���m�z:عطافي في الذEر الح�Eم في موضع واحد هو قوله تعالىذا القسم االستــد ورد هــوق    

{��|��}����*��_��`��a��b����*�d���e��f��g��h�����l )المــــولى عــــز  إذ أقــــسم )٦
                                                             

 ١/٥٢٣ج :شرح الجمل ) 1(

 ٩/٩٠ :شرح المفصل ) 2(

 :ّ، شرح جمل الزجاجي البن عصفور٩/١٠١ :شرح المفصل: ً النحاة أن هذا النوع ل�س قسما انظر�یر �عض ) 3(
 ٢/٤٩٦ :ان� ، وارتشاف الضرب البي ح٢/٩١٣:، وشرح الجمل البن أبي الر�Aع ١/٥٢١

 ٢٤١ :ص. دار صادر. �١. سج�ع جمیل الجبیلي: ، تحقی9دیوان العرجي ) 4(

 ٢٤١ ص: دیوان العرجي ) 5(

  ) ٣-١(: ورة الق�امةس ) 6(
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ًوجـــل بیـــوم الق�امـــة والـــنفس اللوامـــة وجـــاءت جملـــة جـــواب القـــسم اســـتفهاما انEار0ـــا  أ�حـــسب " ً
  !؟"اإلنسان ألن نجمع عظامه

هـل �عجـز مـن أوجـد یـوم الق�امـة، وخلقكـم مـن العـدم : ًیخـاطبهم قـائالفEأن س�اق اآل�ـات     
عـــن أن �عیـــدEم و0جمـــع عظـــامEم �عـــد مـــوتكم مـــرة ثان�ـــة ؟ فEانـــت غا�ـــة مجـــيء هـــذا  بدا�ـــة،

االستفهام �عد القسم في هذا الس�اق إثارة النفوس المتلق�ة لهذا القسم، وتحر0ك مشاعرها تجـاه 
  ّرAها جل وعال

ـــة الجـــ     ـــة فعل�ـــة:'واب فـــي القـــسم اإلخ�ـــار فـــي شـــEلین همـــاوتـــأتي جمل ـــة اســـم�ة جمل  جمل
   :وسأفصلهما في م�حثین على النحو التالي
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  الم�حث األول
  الجواب جملة فعل5ة

@ @

  :ي في شEلین هماتوهذه الجملة تأ
ًوهــذه الجملــة إمــا أن �Eــو فعلهــا مثبتــا، وامــا أن �Eــو منف�ــا جملــة  :فعل5ــة فعلهــا مــضارع/ أ نً ٕن

 .الجواب

 .فعل5ة فعلها ماض/ ب 
نوهذه الجملة إما أن �Eو فعلها مثبتا، واما أن �Eو  :الجواب جملة فعل�ة فعلها مضارع :ًأوال ٕن ً

  .ًمنف�ا
ًجملة الجواب مضارعا مثبتا/ ١  نهذه الحالة یلزم المضارع دخول الالم ونو التوEیـد،  وفي  :ً

ًوذلــك إذا Eــان الفعــل داال علــى االســتق�ال، ومتــصال �ــالال م لــم �فــصل بینــه وAینهــا �فاصــل، ً
فإذا حلفت على فعل غیر منفي لم �قـع لزمتـه : " فقال  ًوهللا ألخرجن، وقد ذEر سیبو�ه: نحو

وقـد " هللا ألفعلـنو: " نالالم، ولزمت الالم النو الخف�فة أو الثقیلة في آخر الكلمة، وذلك قولك
Eــدا بنــو التوEنورد الفعــل المــضارع مقترنــا �ــالالم، ومؤ ً یــد فــي الــذEر الحEــ�م فــي مئــة وأرAعــة ً

ًوســـ�عین موضـــعا، منهـــا ســـ�عة عـــشر موضـــعا جـــاءت جوا�ـــا لقـــسم صـــر0ح، و�ق�ـــة المواضـــع  ً ً
 .)١(ًجاءت جوا�ا لقسم مضمر

، وقولــه )٢( �m�F��G���H����l(:ًمــا جــاء جوا�ــا لقــسم صــر0ح، قولــه تعــالى    ف
�:فـي قولـه تعـالى  لقـسم مـضمرًومما جـاء جوا�ـا) ٣( �m�R��S��T��U��������������Vl:تعالى
m�s��t��ul )وقولـــــــــه تعـــــــــالى)٤:�m�y��z��{��|��}���~��_��`��a��

b��c��de��f���g��h��i��j��k����l )واتــــــــــــــصل الفعــــــــــــــل )٥ ،
نالمضارع بنو التوEید الثقیلة في Eل المواضع، ولم یرد متصال بنو التوEید الخف�فـة إال فـي  ًن

  :موضعین فق� هما
                                                             

 ٣/١٠٤ج :الكتاب ) 1(

 ٩٢:سورة الحجر ) 2(

 ٥٦:سورة النحل ) 3(

 .١٤٤:سورة ال�قرة ) 4(

 ٩٧: سورة النحل ) 5(
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ـــي   :لّالموضـــع األو ، )١( �m�o��p��q��r��s��t��u����v���w��l:قولـــه تعـــالىف
" ُّوذEـر الخلیـل أن التوEیـد �الثقیلـة أشـد مـن التوEیـد �الخف�فـة، و0ـدل لـه : " 'قال خالـد األزهـر
ً، فإن امرأة العز0ز Eانت أشد حرصا على سدنه من Eینونته صاغرا"ًل�سجنن ول�Eونا  ً)٢(.  

، فـإن فقـد أحـد تلـك الـشرو� ، )٣( �m�±��²���³���´����µ��¶��l:قولـه تعـالى  :انيّـالموضع الث
ًفإن الفعل المضارع ال یتصل بنو التوEیـد، وذلـك �ـأن �Eـو داال علـى الحـال ال االسـتق�ال،  ن ن

�حـــذف )  ٦( �m�z��{��|��}������l: قولــه تعــالى)٥( وابـــن Eثیــر)٤('Eقــراءة الحــسن ال�ــصر
  .األلف

ألنـا أقـسم بیـوم الق�امـة، وحـذف : الـالم الم االبتـداء، أ'نو0ن�غي أن تكو هذه   ":قال أبو الفتح
  .)٧("المبتدأ للعلم �ه

، وت�عـــه )٨("أن قـــراءة الحـــسن أبـــو الفـــتح علـــى تقـــدیر مبتـــدأ محـــذوف:وقـــال أبـــو ح�ـــان      
، وانمـــا ذه�ـــا إلـــى ذلـــك ألن فـــي القـــسم علـــى فعـــل الحـــال خالفـــا ًالزمخـــشر ٕ ، وذهـــب ابـــن )٩('

نوال تتـــصل النـــو " 0ین إلـــى الجـــواز، وهـــذا الـــذ' اختـــارهعـــصفور إلـــى المنـــع، و�عـــض النحـــو
  .)١٠(نالمؤEدة �فعل الحال، ألن النو تخلص الفعل لالستق�ال

نوEــذلك ال یتــصل الفعــل المــضارع الــدال علــى االســتق�ال والواقــع فــي جــواب القــسم بنــو     
ارع نالتوEیــد إذا فــصل بینــه وAــین الــالم فاصــل، Eــأن تكــو الــالم دخلــت علــى متعلــ9 �المــض

ًفـــإن Eـــان الفعـــل مـــضارعا مثبتـــا فـــاألكثر : " ّمقـــدم، أوعلـــى حـــرف تنفـــ�س، قـــال االســـترا�اد' ً
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١٠٨

ألضـرAن، إال أن تـدخل الـالم علـى متعلـ9 للمـضارع : ، نحو)١(نتصدیره �الالم وEسعه �النو
ـــه تعـــالى ـــإن ف�ـــه الـــالم فقـــ�، )٢( �m�A��B��C��D��E��F��G����l:مقـــدم عل�ـــه، Eقول ، ف

نوهللا لــسوف أخـرج فــال یـؤتى �ــالنو اكتفـاء بإحــد� : رف التنفــ�س نحـووEـذا إن دخـل علــى حـ
���m�O��P��Q��R��S��T���U:ومــن ذلــك قولــه تعــالى“�عالمتــي االســتق�ال عــن األخــر 

V����l )٣(وقوله تعالى ،:�m�t��u��v�����w����l )٤ .(  
  

ًجملة الجواب مضارعا منف5ا/ ٢ ( و) ال(و ) مـا(وفـي هـذه الحالـة ینفـي الفعـل المـضارع ب  :ً
  ـ) إن

ًوان Eان المضارع منف�ا ، فنف�ه ب: "  �قول االسترا�اد'   .)٥() "ال(و ) إن( و) ما(ٕ
ٕفوهللا ما ادر واني لحاسب O *  بثمانأم�س�ع رمیت الجمر   

  ):٦(قول عمر بن ابي ر�Aعة " ما" فمثال نف�ه ب 
  ):٧(قول ابي خراش الهذلي" ال"ومثال نف�ه ب 

  األرض  بجانب قوسي ما �قیت على *رزئته فوهللا الأنسى قت5ال 
فــي جــواب القــسم فــي أحــد عــشر " ال"وقــد ورد الفعــل المــضارع فــي الــذEر الحEــ�م منف�ــا ب  

) ٨( �m�¬��®��¯���°������±��²��³��´��µ����l:قولـــه تعـــالى: موضـــعا منهـــا
ــــه تعــــالى ) مــــا(ً، وورد منف�ــــا ب )٩( �m�s��t��u��vw��x��y��z��{��|�l:وقول

�����m�A��B������C��*��E��F��G���H��I: واحد فـي الـذEر الحEـ�م، هـو قولـه تعـالىفي موضع

*K��L���M��N����l )١٠  (  
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١٠٩

ًواقعـــا فـــي جـــواب القـــسم ومنف�ـــا ب) ینطـــ9( إذا جـــاء الفعـــل المـــضارع      وذلـــك أنـــه ) مـــا(ً
  ). ١"(والمعطوف على جملة الجواب جواب" معطوف على جملة الجواب 

 �Eر الحEم موضع واحد جاء ف�ه الفعل الماضـي �معنـى المـضارع عنـد �عـضهم وجاء في الذ
����m�i��j��k�������l��m:الناف�ـة ، وذلـك قولـه تعـالى) مـا(التي �معنـى ) إن( ً، مسبوقا بـــــــــــ

n����o��pl )٢(.    
" وأمسك �معنـى �مـسك) ما(�معنى ) إن( ف، ما �مسEها: أ'،إن أمسEها: " )٣('قال العEبر

)٤(  
   )٥"(في جواب القسم) لن( أن الفعل المضارع ال یجوز نف�ه ب" :وذEر �عض النحاة     

 وأجـاز ابــن )٦("فــي جـواب القــسم) لـن(و) لـم(وال یجــوز نفـي المــضارع ب: " قـال االسـترا�اد'
وقـد وردت لغـة التنز0ـل بـذلك فـي قولـه  ؛) ٧" () لـم(أو ) لـن(وقد تصدر بــ: " مالك ذلك فقال

: والــذ' فطرنــا: فقولــه تعــالى) ٨ (m�¢��£��¤��¥��¦��§��¨���©��ª��«�l: تعــالى
ّقسم، وجوا�ه محذوف دل عل�ه ما تقدم وهو قوله تعالى ّ :m��£��¤��¥��¦��§��¨���©��l   

ٕوهذه الجملة إما أن �Eو فعلها مثبتا، واما أن : الجواب جملة فعل5ة فعلها فعل ماض: ًان5اث ً ن
E�ًو منف�ا   .ن
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، ال�غداد' الضر0ر، عالم �األدب 'هو عبدهللا بن الحسین بن عبدهللا بن الحسین، محب الدین أبو ال�قاء العEبر ) 3 (
ًواللغة والفرائض والحساب، صنف Eت�ا Eثیرة، ولد في أوائل سنة ثمان وثالثین وخمسمائة ب�غداد، ومات سنة ست 

 ).٤/٨٠ واألعالم ٣٩-�٢/٣٨غ�ة الوعاة ( عشرة وستمائة 

 ال�قاء عبد هللا بن الحسین بن عبد هللا ألبي:إمالء ما من �ه الرحمن في وجوه اإلعراب والقراءات في جم�ع القرآن  ) 4(
   ٢/٢٠١ج. ، دار إح�اء التراث العرAي ، بیروت)الفتوحات اإلله�ة ( 'العEبر ، على هامش
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١١٠

نوفي هذه الحالة، األولى أن �قتر الفعل الماضي �الالم وقد : ًثبتاً جملة الجواب ماض5ا م/١
ًوان Eان الفعل ماض�ا مثبتـا فـاألولى الجمـع بـین الـالم وقـد، نحـو: " ، قال االسترا�اذ' ً وهللا : ٕ

  ).١("لقد خرج
فـي القـرآن الكـر0م فـي ) قد(و) الالم( ًجواب القسم مقترنا ب وقد ورد الفعل الماضي في      

Eًثیرة، حیث جاء ذلك في مئة واثنین وثمانین موضـعا، مـن ذلـك مـا وقـع جوا�ـا لقـسم مواضع  ً
  :صر0ح وذلك في ثالثة مواضع هي

�:، وقولـــه تعـــالى)٢( �m��e���f��g��h��i��j��k��l��m��n��o������l:قولـــه تعـــالى
m�À��Á��Â��Ã��Ä��Å���Æ�l )ـــــــه تعـــــــالى)٣  �m��u��v��w��x��y����l:، وقول

����m�Ã��Ä��Å:واضـع جـاءت جـواب قـسم مـضمر، مـن ذلـك قولـه تعـالى، و�ق�ة الم)٤(

Æ���Ç��È��É��l )٥(.   
ــــه تعــــالى ــــران الفعــــل )٦( �m�V��W��X��Y��Z����[��\���]��^��_�l:وقول ، واقت

، هــو األكثــر األغلــب، إال أنــه قــد �ــأتي الفعــل ) قــد(و) الــالم( الماضــي فــي جــواب القــسم بـــــــــــــ
  ) ٧(ن فق� دو الالم ، ومن ذلك قول زهیر بن أبي سلمى)قد( ًالماضي متصال بـ

  ذب5ان عام الح�س واألصر*تاw قد علمت سراة  بني 

���m�A��B��*��D��E��F*�����H��I�����J��*���L��M������N:وورد ذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى    

*��P��Q��R*T��U��V���*X��Y��Z��*��\��]��^��*��`���a��b��c�*��e��
f��g��hl )٨(.   
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١١١

الم القـسم تـدخل علـى " :ّ وقد قدر �عـض النحـاة الـالم فـي هـذا الموضـع، قـال ابـن جنـي     
 ورAما حذفت الـالم ، ،�m��u��v��w��x��y����l:فعلین أحدهما الماضي، Eقوله تعالى

  .)١("لقد أفلح: أ' : E :m�̀���a��b��c����lقوله تعالى
آلنفة الذEر، إلى االستطالة حیث طال و0رجع �عض النحاة سبب حذف الالم في اآل�ة ا     

فأمــا ): " ٢(، قــال المبــرد)لقــد( الفــصل بــین القــسم وجوا�ــه، ممــا حــسن ذلــك حــذف الــالم فــي 
وحذفت الالم  m�̀���a��b��c����l: " فإنما وقع القسم على قوله  m�A��B����l: " قوله

  ".ّلطول القصة؛ ألن الكالم إذا طال Eان الحذف أجمل
ّ ابن مالك أ�ضا حیث ذEر أن جملة القسم  وهذا ما یراه ّتصدر في اإلث�ات �الم مفتوحة، أو "ً ُ

نمثقلــة أو مخففــة، وال �ــستغنى عنهــا غال�ــا دو اســتطالة" إن" ً ّ إال أن هــذا القــول ال تؤ0ــده ) ٣"(ّ
شواهد التنز0ل، فقد ورد Eثیر من اآل�ات التـي طـال الفـصل فیهـا بـین القـسم وجوا�ـه مـن غیـر 

  : الرا�� من جوابها، من ذلكأن �حذف فیها
 �m�A��B*��D��E��*G��H���I�*�����K��L��M��N��O��P�����l: قولــــــــــــه تعــــــــــــالى

)٤.( 
ـــــــــه تعـــــــــالى ��{*��}��m�n��*�p��q*��s��t��u*��w���x*��z وقول

~����*����¡���¢��£��¤��l )٥(.  

��~��{��|��}����u��v��w��x��y����z: وقولـــــه تعـــــالى

_���`��a��b��c��l )٦ ( 
نوقــــــد �ــــــأتي جــــــواب القــــــسم فعــــــال ماضــــــ�ا مقترنــــــا �ــــــالالم فقــــــ� دو    ً ً ــــــك )قــــــد(ً ، وذEــــــر ذل

  ."وهللا لكذبت، ووهللا لكذبت: وسمعنا من العرب من �قول: "فقال)٧(سیبو�ه
ء الق�س   ): ١(' ومن ذلك قول امر
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١١٢

  

  ٍ وال وصالٍ لناموا فما إن من حدیث* فاجرٍ َ لها �اw حلفةُحلفت
  

  ".قد"�الالم من غیر " لناموا" سم في قوله والشاهد مجيء جواب الق
وال �حسن حـذف " قد" ال تدخل على الفعل الماضي إال مع : " ' وذEر الضمر أن هذه الالم

، ولـم �ـستعمل فـي القـرآن ف�مـا علمـت إال ...Eما قال امرؤ الق�س: معها إال في الشعر" قد " 
  . )٢("قد"مع 

ـــرد عل�ـــه بـــورود ذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى      ���m�A��B��C��D��E��F��G��H:و0

I�����l )ًفعال ماض�ا مقترنا ب" ّلظلوا" حیث جاء جواب القسم ،)٣ ً   ". قد" ندو " الالم" ً
 أنـي توالذ' نفسي بیـده لـو ودد( :  ملسو هيلع هللا ىلص–من ذلك قوله ،وعل�ه ورد Eثیر من شواهد النثر    

 والــشاهد مجــيء جــواب القــسم لــو ،)٤()قتــلأقتــل فــي ســبیل هللا ثــم أح�ــا ثــم أقتــل ثــم أح�ــا ثــم أ
نوددت فعال ماض�ا متصال �الالم بدو  ً   "قد"ًً

  .)٥(" إلى الص�ح فأناخ- ملسو هيلع هللا ىلص–وهللا لنزل رسول هللا  ":وفي الحدیث عن امرأة من غفار أنها قالت 
ل�ــه ًإن Eــان قر�0ــا مــن زمــن الحــال أدخلــت ع: " وذEــر ابــن عــصفور أن الفعــل الماضــي     

ٕتقرب من زمن الحال ، وان Eان من زمن الحال أتیت "وهللا لقد قام ز0د، فإن :الالم وقد قلت 
وذEـر ابـن عـصفور أن : " �قولـه) ٧(، وتعق�ه ابن هـشام)٦(وهللا لقام ز0د: �الالم وحدها فقلت

ًجم�عا " قد" ًالقسم إذا أجیب �ماض متصرف مثبت ، فإن Eان قر�0ا من الحال جيء �الالم و
ً وان Eان �عیدا جيء �الالم وحدها)٨("تا� لقد آثرك هللا علینا : "حون ٕ "  

ء الق�س   ):٩('Eقول امر
  

                                                                                                                                                                                             

 ٣٢الدیوان  ) 1(

 ٤٥٣- ١/٤٥٢الشرة والتذEرة  ) 2(

 ٥١:سورة الروم ) 3(

 ٢٤٩٧'الحدیث أخرجه البخار في Eتاب الجهاد �اب تمني الشهادة برقم  ) 4(

 ١٩٥الحدیث أخرجه أحمد في مسنده برقم  ) 5(

 ٥٢٧-١/٥٢٦شرح الجمل  ) 6(

یوســف بــن أحمــد بــن عبــدهللا بــن یوســف، أبــو جمــال الــدین بــن هــشام ، مــن أئمــة العر�Aــة، مولــده مــصر هــو عبــدهللا بــن )  7(
ما زلنا ونحن �المغرب نسمع أنـه ظهـر عـالم �العر�Aـة �قـال لـه ابـن هـشام أنحـى مـن : " نووفاته �مصر، قال ابن خلدو 

 واألعــــالم ٦٩-�٢/٦٨غ�ـــة الوعــــاة، ) هـــــــ٧٦١-٧٠٨) (مغنـــي اللبیــــب عــــن Eتـــاب األعار0ــــب( ســـیبو�ه، مــــن تــــصان�فه 
٤/١٤٧ . 

 ١/٢٩٥المعنى  ) 8(

 ٣٢: الدیوان ) 9(



 

١١٣

  لناموا، فما إن من حدیث وال صال  * حلفت لها �اw حلفة فاجر
  

والظــاهر فــي اآل�ــة والبیــت عEــس مــا قــال، إذ المــراد فــي اآل�ــة فــضلك هللا علینــا �الــصبر     
عقــل ،والمــراد فــي البیــت ذو حEــوم لــه فــي االزل، وهــو متــصف �ــه وســیرة المحــسنین ،وذلــك م

  ".أنهم ناموا قبل مجیئه
 :في التنز0ل وذلك في قوله تعالى" قد"و" الالم"وجاء جواب القسم فعال ماض�ا مجردا من     
m�A��B��C�*��E��F��*��H��I���*��K��L��M������l )١.(  

  ".قد"مجردا من الالم و فعال ماض�ا " قتل"والشاهد ف�ه مجيء الجواب 
لت�عــثن ونحــوه، وقیــل الجــواب مــذEور،  :وجــواب القــسم قیــل محــذوف، فقیــل : "قــال أبــو ح�ــان

 ،وهـذا نختـاره" قتـل: "، وقیـل"لشدیدإن �طش رAك ": ، وقال المبرد)٢(" إن الذین فتنوا : "فقیل
 وتنبیهـا لكفـار نو�Eو الجواب دل�ال على لعنة هللا على مـن فعـل ذلـك وطـرده مـن رحمـة هللا، 

  .)٣("نقر0ش الذین یؤذو المؤمنین ل�فتنوهم عن دینهم على أنهم ملعونین 
ٕوان Eان : "ٕوان Eان الفعل الماضي غیر متصرف فال یدخل عل�ه إال الـالم، قال االسترا�اذ'

فالالم وحـدها، إذ ال  ،" نعم وAئس"وأما في  د،قالفعل ماض�ا مثبتا فاألولى الجمع بین الالم و
  .)٤("، لعد تصرفهما"قد"لهما یدخ

  ):٥(ومن ذلك قول زهیر بن ابي سلمى
  

  ِبرمُ ومٍحیلَن سِ مٍ حالِّعلي Eل * ماُّتْ وجدِیدانَّ السَعمِ لن5ًمینا
متــــصال �ــــالالم فــــي جــــواب قــــسم مــــضمر فــــي " نعــــم"وورد الفعـــل الماضــــي غیــــر المتــــصرف 

  :موضعین في الذEر الح�Eم هما
 ).٦( �m�n��o��p���l:قوله تعالى

  ) .٧( m�Ì��Í��Î��Ï���Ð�l: (وقوله تعالى

                                                             

 ٤- ١:سورة البروج ) 1(

 .٨/٤٤٣ال�حر  ) 2(

 ٢/٣٣٧المقتضب  ) 3(

 ٢/٣٣٩شرح الكاف�ة  ) 4(

 .١٠٥الدیوان  ) 5(

 ٣٠:سورة النحل ) 6(

 ٧٥:سورة الصافات ) 7(



 

١١٤

متصال �الالم في جواب قسم مضمر وذلك في عشرة " بئس"ف:وورد الفعل الماضي غیرمنف�ا
  : مواضع منها 

  .)١( �m�j��k��l��m���nl:قوله تعالي
  ).٢( �m�t��u����v��w��x��y���z��{���|}��~�����¡���¢l:وقوله تعالى

  
  
  

  : ا منف5ا  جملة الجواب ماض5/٢
" مـا"أن جـواب القـسم قـد یـرد فعـال ماضـ�ا منف�ـا وفـي هـذه الحالـة ینفـى الفعــل بـــ : ذEر النحاة

ٕوان Eانــت الجملــة :" قــال ابــن أبــي الر�Aــع  ،)٣("ال"وهللا مــا قــام ز0ــد او بـــ :وهــو الغالــب نحــو 
ومن ذلك قول  ،)٤("إن أر0د �ه االستق�ال " ال"،وAــ " إن"،وAـــ" مـا"فعل�ة مصدرة �ماض نفي بـ 

  ):٥(الشاعر
  ٍرَقَها في سَدْعَهم �ْ ال عذبتِ�اw*هم ُ في الدن5ا عذابَینِّبِحُ المُبْسَح

جوا�ـا للقـسم ثمان�ـة مواضـع فـي الـذEر الحEــ�م،  " مـا"وقـد ورد الفعـل الماضـي المنفـي بــ       
���m�O:منها ستة مواضـع جـاء فیهـا الفعـل جوا�ـا لقـسم صـر0ح،  مـن ذلـك قولـه تعـالى

P���Q��R��S��T��U��V��l )٦.(  
   .)٧( �m�A��B������C*����E��F��G���H��I����l: وقوله تعالى

  :ًوفي موضعین جاء الفعل جوا�ا لقسم مضمرا 
  ).٨( �m�º��»��¼���½��¾��¿��Àl:  قوله تعالى
  ) ٩( �m�Ø��Ù��Ú����Û����Ü��Ý���Þ������ß��à���á��â���ã��ä��å�����l:وقوله تعالى

                                                             

 ١٠٢:سورة ال�قرة ) 1(

 ٦٢:سورة المائدة ) 2(

 ٢/٤٨٧، ارتشاف الضرب٢/٣٤٠شرح الكاف�ة :  انظر )3(

 ٢/٤٨٧ال�س�� في شرح الجمل  ) 4(

مEت�ــة . نعبدالــسالم دمحم هــارو: تحقیــ9. عبــدالقادر بــن عمــر ال�غــداد'. خزانــة األدب: قائلــه المؤمــل بــن أســید المحــارمي ، انظــر ) 5(
 ٣/٥٢٢ج . ١٩٨٦القاهرة . الخانجي

 ٧٤: سورة التو�ة ) 6(

 ٢-١:لنجمسورة ا ) 7(

 ١٤٥:سورة ال�قرة ) 8(

 ١٤:سورة س�ا ) 9(



 

١١٥

فــي ثالثــة مواضــع فــي " مــا "ىالتــي تعمــل �معنــ" إن"جــاء جــواب القــسم فعــال ماضــ�ا منف�ــا بــــ و
  :الذEر الح�Eم هي 

  ).١( �m�w��x��y��z��{��|���}���~��_l: قوله تعالى
�����m�i��j��k�������l��m���n:، وقوله تعـالي)٢( �m�Q��R��S���T��Ul:وقوله تعالى

o��pl )٣ (.  

  انيّالم�حث الث
  ب جملة اسم5ةالجوا

  .، وذلك على النحو اآلتيمثبتة أو منف�ة: علي ضرAین االسم�ة تأتي الجملة     
c@@M   اسم5ة مثبتة  جملة الجواب:  
 جاءت جوا�ا للقسم صدر جوابها بإن المEسورة إذاذEر النحاة أن الجملة االسم�ة المثبتة     

ن جـــواب القـــسم إمـــا اســـم�ة أو اعلـــم أ: "، قـــال االســـترا�اذ')٤(" مخففـــة أو �ـــالالم أومـــشددة "
ـــــة،أو  ـــــإن المـــــشددة أو المخفف ـــــصدر ب ـــــة ت ـــــة،  فالمثبت ـــــة أو منف� ـــــة،  واالســـــم�ة إمـــــا مثبت فعل�

  .)٥("�الالم
  :في االسم�ة" إن"الجواب مصدرا بـ  :ًأوال

  :في االسم�ة Eثیرا، فقد ورد ذلك علي شEلین هما" أن"یرد الجواب مصدرا بـ 
نوحـدها، وخبرهـا غیـر مقتـر �ـالالم، ورد ذلـك فـي " إن" بـــ جاء الجـواب مـصدرا :لّالشEل األو

  : موضعین هما
  )  ٦( �m�p*r��s*u��v��w��x���y��z��l:قوله تعالي

  ) ٧( �m�A��*��C��D*F��G��H��I��������JK��L��M����������N����l:وقوله تعالي
  ).١"(ّألنه ماض متصرف؛فیهما " إن"ال �صح دخول الالم في خبر  واآلیتان مما

                                                             

 ٦٢: سورة النساء ) 1(

 ١٠٧: سورة التو�ة ) 2(

 ٤١: سورة فاطر ) 3(

 ٢/٤٨٣، وارتشاف الضرب ١/٥٢٦انظر شرح الجمل البن عصفور  ) 4(

 ٢/٣٣٨شرح الكاف�ة  ) 5(

 ).٣-١:(سورة الزخرف ) 6(

 ).٣- ١: (سورة الدخان ) 7(



 

١١٦

نوخبرهـا مقتـر �ـالالم، وذلـك فـي ثمان�ـة وثالثــین " إن"جـاء الجـواب مـصدرا بــــ  :انيّالـشEل الثـ
  :جوا�ا لقسم صر0ح، من ذلك" إن"نموضعا منها أرAعة وعشرو موضعا جاءت فیها 

 ) ٢( �m�Ì�������Í��Î��Ï�������l: قوله تعالى
  . )٣( �m�~�����¡��¢���£���¤��¥��¦���§����l:وقوله تعالى

  
 

  ).٤( m�s��t��u��������*���w��x��y*�������{����|���}����l :وقوله تعالى
 :ًجوا�ا لقسم مضمر منها" إن"و�ق�ة المواضع جاءت فیها 

  ) ٥( �m�m��n��o��p��q��r��s��t��u���������v��w����l:قوله تعالي
ول ابـــن ، �قـــ"إن"وفـــي حالـــة مجـــيء الجـــواب مـــصدرا بــــ الفعـــل، الجـــواب �قـــع علـــي خبـــر     

ّواقع علي الخبر؛ ألنه فـي معنـي " إن"والجواب بـ  الفعل،واقع على " الفعل"فالجواب بــ :�ع�ش
  .)٦("الفعل
الواقعــة فــي جــواب القــسم یز0ــد فــي شــدة توEیــد القــسم حیــث " إن"ومجــيء الــالم فــي خبــر     

  . �الخبرٕجملة القسم،  وان الواقعة في جواب القسم، والالم المتصلة: تجتمع مؤEدات ثالث
 :ن جاءت في جواب القسم واقتر خبرهـا �ـالالم، وهـيإذا" إن"وجوب Eسر همزة : وذEر النحاة

الكــسر :  الــوجهیناألخیــرهــذا  خبرهــا �ــالالم وقــد حــذف فعــل القــسم، وأجــازوا فــي نذا لــم �قتــرإ
" إن"نفعــل القــسم، وذهــب الكوفیــو فــي حالــة حــذف القــسم وعــدم اقتــران خبــرفــتح حالــة ذEــر وال

  .ن جواز الوجهین، خالفا لل�صر0ین الذین یوجبو الكسر في مثل هذه الحالةإلىم �الال
مفتوحــة الهمــزة فــي جــواب القــسم فــي القــرآن، بــل جــاءت مEــسورة الهمــزة علــى " إن"  ولــم تــرد 

  : ، من ذلك)٧( " الوجوب
                                                                                                                                                                                             

 ١/٤٨٢ب القرآن الكر0م، دمحم عبدالخال9 عض�مة، القسم األول دراسات ألسلو ) 1(

 .٩٥: سورة  یوسف ) 2(

 .٢٣: سورة الذار0ات) (3

 ١٣- ١١:قسورة الطار) (4
 .٩:هود سورة ) 5(

 ٩/٩٧ المفصل شرح ) 6(

 اهدالشو شرح ومعه، مالك ابن ألف�ة على األشموني شرح على هـ،١٢٠٦ت علي بن دمحم الص�ان حاش�ة: انظر ) 7(
 ،١/١٩٤). ت . �ال(، وشرEاه الحلبي ال�ابي ع�سى العر�Aة الكتب إح�اء دار هـ،١٢٠٦ت علي بن لدمحم، للعیني
 ٢/١٦٦ الهوامع وهمع



 

١١٧

 )١( �m��Ë��Ì�������Í��Î��Ï�������l:قوله تعالي/ ١
  ).٢( �m�H��I��J��K���L����l:قوله تعالي/ ٢
   :هيالمخففة من الثقیلة في ثالثة مواضع في القرآن الكر0م  "إن" وورد جواب القسم مصدرا بـ  
ومــذهب ال�ــصر0ین فــي مثــل : " ح�ــانأبــول قــا:�m�m��n��o����������p����q��r����l:قولــه تعــالي/ ١

" إن"الناف�ــة و" إن"قهــي المخففــة مــن الثقیلــة، وان الــالم هــي الداخلــة للفــر بــین " إن"هــذا أن 
  .)٣("نالتي هي لتأكید مضمو الجملة

  ).٤( �m�Y��Z��[��\����������]����l:وقوله تعالي/ ٢
مخففـــة مـــن الثقیلـــة  "إن"' لتهلكنـــي بــــ إغوآئـــك، وأ �m�Y��Z��[��\����������]����l:قـــال أبوح�ـــان 
  )٥( "یلقي بها القسم

  ).٦( �m�A���B����*��D��E��F��G�����*����I��J��*����L��M����������N��O��P��Q����l:وقوله تعالي/ ٣
 ح�ـان قـراءة التخفیـف أبـو،ووجـه " لمـا"و�ـالتخفیف " ّـلما"�التضعیف : �قراءتین " لما"قرئت    

خف�فــة، فهــي عنــد ال�ــصر0ین مخففــة مــن " لمــا"رفعــا " Eــل"  "إن خف�فــة"وقــرأ الجمهــور :"�قولــه
زائــدة " مــا"المخففــة و" إن"الناف�ــة و" إن"قر بــین هــي الداخلــة للفــ"الــالم"مبتــدأ و" Eــل"الثقیلــة ، و

  .)٧("متعل9 �ه"خبر المبتدأ ،وعلیها " حافs"و
المخففــة مــن الثقیلــة، " إن"  :االســم�ة فــي الجملــة نففــي قــراءه التخفیــف �Eــو جــواب القــسم    

  ." ما"ناف�ه �معني " إن"نأما في قراءة التضعیف فتكو 
 وابـن عمـر وحمـزة )١( وعاصـم)٨(الحسن واألعرج وقتـادةوقرأ "  : فقالوقد ذEر ذلك أبوح�ان

ورة فـي هـذیل لغـة مـشه" إال"مـشددة وهـي �معنـي " لما" بخالف عنهما )٣( ونافع)٢(وأبوعمرو

                                                             

 ٩٥ :یوسف سورة ) 1(

 ٧٢: الحجر سورة ) 2(

 ٧/٢٥ ال�حر ) 3(

 ٥٦ :الصافات سورة ) 4(

 ٧/٣٤٧ ال�حر ) 5(

 ٤-١ :قالطار سورة ) 6(

 ٨/٤٤٨ ال�حر ) 7(

، مفــسر حــافs ضــر0ر أكمــه، قــد یــدلس فــي  ) 8( 'هــو قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة بــن عز0ــز أبــو الخطــاب الــسدوسي ال�ــصر
 ).٢/١٢٣( وفي تقر0ب التهذیب، ثقة ثبت ، مات سنة �ضع عشرة ٥/١٨٩، األعالم ) هــ١١٨-٦١(الحدیث، 



 

١١٨

قالــه األخفــش،  ،إال فعلــت: أقــسمت عل�ــك لمــا فعلــت Eــذا أ' : هــذیل وغیــرهم،  تقــول العــرب
  .)٤ (" علیها حافsإالما Eل نفس  : أ' ،نن تكو ناف�هأفعلي هذه القراءة یتعین 

  :االسم5ة  الجملة  في )الالم(بـ  الجواب مصـدرا : ًثان5ا
وردت الــالم متــصدرة جــواب القــسم فــي الجملــة االســم�ة المثبتــة فــي القــرآن الكــر0م فــي أرAعــة 

  : مواضع، وجاء ذلك في شEلین هما
  :ماورد ذلك في موضعین ه  الخبر؛)+ اسم ظاهر(المبتدأ + الالم  : ّاألولالشEل 

  )٥( �m�×��Ø��Ù��Ú��Û���Ü��Ý��Þ����ß��à��á��â��ã��ä�����l: قوله تعالي

  .)٦("جواب القسم وهو سا د مسد جواب الشر� " المغفرة: "'قال الزمخشر
  ).٧( �m�¸��¹��º��»���¼��½��l:وقوله تعالى
  .)٨("مبتدأ وخبر، وهو جواب �قسمان" أح9"لشهادتنا : " 'قال العEبر
  :الخبر) +ضمیر(المبتدأ+  الالم :انيّالشEل الث

  : وجاء ذلك في موضعین هما
 ).٩( �m�»��¼���½����¾��¿����l:قوله تعالي/ ١
 ).١٠( m�w��x��y��z���{��|��}�����~����l: وقوله تعالى/ ٢

                                                                                                                                                                                             

بـو�Eر الكـوفي ، أحـد القـراء الـس�عة ، تـا�عي تــوفي األســد' �ـالوالء أ) ن�فـتح النـو ( َّهـو عاصـم بـن بهدلـة أبـي النجـود  ) 1 (
 ).٣/٢٤٨ واألعالم ٣٤٨-١/٣٤٦غا�ة النها�ة ( آخر سنة س�ع وعشر0ن ومائة 

 ولـد عاصـم، عـن ًوتلقینـا ًعوضـا القـراء أحـد الكـوفي األسـد' داود أبـي بـن عمرو أبو المغیرة بن سل�مان بن حفص هو ) 2(
 ).٢٩٢-١/٢٥٤ النها�ة غا�ة ( الصح�ح على ومائة ثمان�ة سنة وتوفي تسعین سنة

نافع بن عبدالرحمن بن أبي نع�م ، أحد القراء الس�عة واألعالم ، ثقة ، صالح ، أخـذ القـراءة عرضـا عـن جماعـة : هو  ) 3(
معرفــة القــراء الك�ــار علــى : ینظــر [  هـــ ١٦٩مــن تــا�عي أهــل المدینــة مثــل عبــدالرحمن بــن هرمــز ، وغیــره ، مــات ســنة 

  ].٢/٣٣٠' وما �عدها ، وغا�ة النها�ة في ط�قات القراء البن الجزر ١/٨٩ألعصار للذهبي الط�قات وا

       ٨/٤٤٩ ال�حر ) 4(

 ١٥٧:عمران آل سورة ) 5(

 ١/٤٧٤ الكشاف ) 6(

 ١٠٧المائدة  سورة ) 7(

 ١/٢٣١ الرحمن �ه ّمن ما إمالء ) 8(

 ١٢٦:النحل سورة ) 9(

 ٧٠: مر0م سورة ) 10(



 

١١٩

  ).ّثم لننزعن: (ّجواب قسم؛ ألنه معطوف علي ما قبله وهو قوله تعالي) لنحن (:وقوله تعالى
 فــي الــالم الداخلــة علــي المبتــدأ،  الم االبتــداء هــي أم الم جــواب القــسم، واختلــف النحــاة    

 " أن الـالم فـي قـولهم إلـىنذهـب الكوفیـو " : �قوله)١('و0نص علي ذلك الخالف ابن االن�ار
 أن الـالم إلـىنوذهـب ال�ـصر0و  ،مر ال�مین اكتفاء �الالم منهـالز0د أفضل  من عمرو،  فاض

  . )٢("الم االبتداء
ّمـذهب الكـوفیین أن الـالم فـي مثـل  لز0ـد : "ب االسترا�اذ' علي قول الكـوفیین ف�قـولو�عق    

، ثم  هذا ل�س في الوجود عندهم الم االبتداء ىفعل،، والقسم قبله مقدرأ�ضاقائم جواب القسم 
ن Eو الالم في لز0د قائم الم االبتداء مفیدة للتأكید، وال نقـدر القـسم Eمـا فعلـه األولىإن : نقول
؛  الن األصــل عــدم التقــدیر، والتأكیــد المطلــوب مــن القــسم حاصــل مــن الــالمالك . )٣("نوفیــو

  قولــه -:فــي جــواب القــسم عنــد �عــضهم وذلــك فــي" بــل"ووردت الجملــة االســم�ة مــصدرة بـــ 
  ). ٤( �m�AB��C��D��E�����*G��H���I�����������J���K���L�����l:تعالى
" رام ":ثم أمر Eما تقول،علها من صادیتفج" آن صاد والقر: "وقال �عضهم: قال األخفش    

����m�G��H���I�����������J:فأقسم، ثم قـال  "والقرآن: "ثم قال،تعمده: أ'"  الح9 �عملكصاد" :ّألنه قال

K���L�����l٥("، فعلى هذا وقع القسم(.  
l@@M   اسم5ة منف5ة جملة الجواب:  

" أو " ال"أو " مـا" جـواب القـسم تنفـي بـــاالسم�ة المنف�ة الواقعة فـيالجملة  ذEر النحاة أن     
عنــد أهــل الحجــاز، مهملــة " مــا"ّواالســم�ة المنف�ــة مــصدرة ب : " ، �قــول االســترا�اذ')٦(" إن

وهللا ال ز0ـد فیهـا وال عمـرو، وو : التبرئة على اختالف أحوالها، نحو" ال"عند غیرهم ، أو ب 

                                                             

، 'االن�ـار الـدین Eمـال البرEـات، أبـو اإلمام سعید أبي بن هللا عبید بن دمحم بن منعبدالرح هو ) 1(  اللغـة علمـاء مـن 'النحـو
 األع�ـان وف�ـات ( ب�غـداد وخمـسمائة وسـ�عین سـ�ع سـنة تـوفي. وخمـسمائة عـشرة ثـالث سنة ولد الرجال، وتار0خ واألدب

 ).٣/٧٢٧ واألعالم ،٨٧-٢/٨٦ الوعات �غ�ة ،٣/١٣٩

 ١/٣٩٩ الخالف مسائل في افاإلنص ) 2(

 ٢/٣٣٨ الكاف�ة شرح ) 3(

 ٢- ١:ص سورة ) 4(

 ١/٥٢٦ الجمل وشرح ، ٢/٤٨٧ الضرب وارتشاف ٢/٣٣٩ الكاف�ة شرح انظر ) 5(

 ٢/٣٣٩ الكاق�ة شرح ) 6(
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ّة، واما مـصدرة  بـــهللا ال فیها رجل وال امرأ وهللا ال رجل في الدار، و ّ وهللا إن ز0ـد  : نحـو" إن" ٕ
  ).١("قائم
وواقعة في جواب القـسم فـي سـ�عة مواضـع فـي " ما" وقد وردت الجملة االسم�ة منف�ة ب     

  :القرآن الكر0م، وجاءت في ثالثة أشEال هي
  ):المتصل �حرف ال�اء الزائد( خبرها )+ الضمیر( اسمها + ما : لّالشEل األو

ًا الشEل في ثالثة مواضع منها موضع واحد ورد جوا�ا لقسم مضمر، وهو قوله ورد هذ    
   .)٢( �m�o��p��q��r���s��t��u��v��w��x���y�l:تعالى

" لئن" هو جواب للقسم المحذوف قبل الالم في " ما أنا ب�اس�" قوله " :قال أبوح�ان األندلسي
ر� محـــذوف لداللـــة جـــواب القـــسم المؤذنـــة �القـــسم والموطئـــة للجـــواب ال للـــشر�، وجـــواب الـــش

  :)٣(عل�ه
  : وذلكًوجاء هذا الشEل في موضعین آخر0ن جوا�ا لقسم صر0ح،

  )  ٤( �m�yz��{��|��}���*_��`��a����b��c���������l:قوله تعالى/ ١ 
 ).٥( �m�s��t��u�*�w��x��y�����*��{����|���}��*�~��_��`����a����l:وقوله تعالى/ ٢

والمعطــوف علــى " "إنــه لقــول فــصل" هزل معطــوف علــى جــواب القــسم ومــا هــو �ــال: "  فقولــه
  ). ٦"(الجواب جواب

ًیلحs في هـذه اآل�ـات الـثالث سـرا ب�ان�ـا یتجلـى فـي مجـيء جملـة جـواب القـسم منف�ـة بـــ  " مـا"ً
" ًومتــصال خبرهــا �حــرف ال�ــاء الزائــد عنــد �عــضهم، وهــو حــرف أصــلي أفــاد معنــى اإللــصاق 

قم عن نفسه التفEیر في القتـل بـل نفـى عـن نفـسه أدنـى لـصو لفEـرة ففي اآل�ة األولى نفى آد
ًفضال عن اإلقدام على القتل ذاته، وفي اآل�ة الثان�ـة نفـى المـولى ؛ �س� الید للقتل في نفسه 

ن فضال عن إلصاق الجنو ذاته – ملسو هيلع هللا ىلص -نعز وجل إلصاق أدنى شيء من الجنو بنب�ه الكر0م ً

                                                             

 ١/١٧٠ القرآن معاني ) 1(

 ٢٨:المائدة سورة ) 2(

 ٣/٤٧٧ال�حر ) 3(

 ٢ - ١:القلم سورة ) 4(

 ١٤- ١١:قالطار سورة ) 5(

 ٢/٢٠٤ التوض�ح على التصر0ح شرح ) 6(
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، وفــي اآل�ــة الثالثــة نفــى المــولى عــز وجــل إلــصاق أدنــى شــيء أو أقــل شــيء مــن - ملسو هيلع هللا ىلص–�ــه 
  .ًالهزل والكذب �Eتا�ه ، فضال عن إلصاق الهزل ذاته �ه

، وورد ذلــك فــي )Eــان(جملــة اســم5ة منــسوخة �الفعــل ) + مــا( أداة النفــي : انيّالــشEل الثــ
  : موضع واحد هو

  ) ١( �m�y��z��{��|��}������~�����¡���¢��£��¤���������¥����l:قوله تعالى/ ١
اعتراض وقع بین القسم " رAنا"جواب القسم و " ما Eنا مشرEین: " قوله: "'قال ابن األن�ار    

  ).٢("وجوا�ه
  

  المبتدأ مؤخر) + ش�ه جملة( الخبر مقدم) + ما(أداة النفي: الثّالشEل الث
  :ورد ذلك في ثالثة مواضع في التنز0ل هي

، )٣( �m�R��S��T��U��V��W���X��YZ��[��\��]��^��_��`��a����b����l:ىقولــــه تعــــال/ ١
تــسمى الموطئــة والمؤذنــة، وهــي تــشعر �قــسم مقــدر قبلهــا، " لــئن" والــالم فــي : " قــال أبوح�ــان

" ولــذلك یبنــى مــا �عــد القــسم ال علــى الــشر�، إذ لــو بنــي علــى الــشر� لــدخلت الفــاء فــي قولــه 
   )٤("مالك

   ) ٥( �m�|��}��~��_���`��a��b�����c��d��e��f��g��h��i��jl:وقوله تعالى/ ٢
���m�L��M��N��O��P��Q��R���S��T��U��V��W��X:قولــــــــه تعــــــــالى/ ٣

Y��Z��[���\]��^��_��`��a��b��c��d���e��f����l )قـــــــــــــــــــــال .)٦
  .)٧("أقسمتم: " ٕجواب القسم، وانما جاء بلفs الخطاب لقوله" مالكم: "قوله: " 'الزمخشر 

  
  
  
  
  

                                                             

 ٢٣:األنعام سورة ) 1(

 ١/٣١٧ القرآن غر0ب في الب�ان ) 2(

 ١٢٠:ال�قرة سورة ) 3(

 ١/٥٣٩ال�حر ) 4(

  .٣٧:الرعد سورة ) 5(

 ٤٤:سورة إبراه�م) (6
  ٢/٣٨٣الكشاف ) 7(
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  الثّالم�حث الث
  اقتران الشرb �القسم

  

ًأحEاما تفصیل�ة لمسألة اقتران الشر� �القـسم، و�ـسطوا الحـدیث عنهـا، ) ١(ذEر النحاة       
نوذلك ألن Eال األسلوAین �حتاج إلى جواب، وتكمن المشEلة فـي حالـة اجتماعهمـا لمـن �Eـو 

نالجــواب المــذEور، أ�Eــو للقــسم أم للــشر� أم �Eــو لك لیهمــا؟ وقــد ذEــر النحــاة أن القــسم حالــة ن
  . ٕاجتماعه �الشر� إما أن یتقدم على الشر� واما أن یتأخر عنه

  :تقدم القسم على الشر�: ًأوال
نفي هذه الحالة یر جمهور النحاة أن الجواب یجب أن �Eو للقـسم وأن جـواب الـشر�        �

فإذا بدأت �القسم ): " ٢( فقالمحذوف أغنى عنه جواب القسم المذEور، وقد ذEر ذلك سیبو�ه
�لم یجز إال أن �Eو عل�ه، أال تر أنك تقـول ّلـئن أتیتنـي ال أفعـل ذلـك؛ ألنهـا الم قـسم، وال : ن

ً�حسن في الكالم لئن تأتیني ال أفعل ؛ ألن اآلخر ال �Eو جزما   "ن
، فقال   ): ٣(قوأجاز ابن مالك جعل الجواب للشر� المسبو

ّورmما رجح �عد قسم   ّ *� bخبر مقدمشر Oال ذ  
  

ٕو0جوز قل�ال في الشعر اعت�ار الـشر� والغـاء ): " ٤(ّغیر أن الرضي خص ذلك �الشعر فقال ً
  ): ٥(ّالقسم مع تصدره، Eقول األعشى

                                                             

 ٢/٤٨٩الضرب وارتشاف ،٢/٣٩٤الكاف�ة وشرح ،٩/٢٢المفصل وشرح ،٢/٣٩٤الكتاب: انظر ) 1(

 ٣/٨٤ الكتاب ) 2(

 بیــروت الجیــل، دار.'الفــاخور یــ9تحق عبــدالرحمن، بــن عبــدهللا دمحم أبــو مالــك، ابــن ألف�ــة علــى عقیــل ابــن شــرح انظــر ) 3(
 ٢/٣٨٣ج

 ٢/٣٩٢ الكاف�ة شرح ) 4(

 ٣٤٨ 'التبر0ز للخطیب العشر المعلقات شرح: انظر ) 5(
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  ال تلفنا عن دماء القوم ننتقل  * لئن منیت بنا عن غب معرEة
ً خبـرا، فقـد أجـاز هذا إذا لم یتقدم علیهما ذو خبر، فإن تقدم على القسم والـشر� مـا �طلـب   

ٕواذا توالى قـسم وأداة شـر� ): " ٢(في هذه الحالة جعل الجواب للشر� فقال) ١(جمهور النحاة
غیر أن ابن مالك خـالف قولـه " ً مطلقا إن سب9 ذو خبراألداةغیر امتناعي، استغني بجواب 

   )٣(هذا �قوله في النظم
  ًفالشرb رجح مطلقا �ال حذر* ٕوان توال5ا وقبل ذو خبر 

أن ذلـك علـى الوجـوب ال یجـوز الخـروج عنـه ، فـي "  سـهیل عل�ـه�فهم من قوله األول فالذ'ف
قحین �فهم من قوله الثاني في النظم أن ذلك على الراجح ال على الوجوب، وفر بین الراجح 

  . أنا وهللا إن تأتني آتك، وهللا إن تأتني ألتینك: والواجب، ومثال ذلك قولنا
ًالمــضي لفظــا أو "  القــسم إذا تقــدم علــى الــشر� لــزم فعــل الــشر� أن: " و0ــذEر ابــن الحاجــب

  .)٤(" معنى
ًوال �Eو فعل الشر� إذا تقدم القسم إال ماض�ا، ألن جواب الشر� ال " :و�قول ابن عصفور   ن

ٕواذا أغنـى جـواب : " ً، ون�ه على ذلك أبوح�ان أ�ضا فقال)٥("ً�حذف إال إذا Eان فعله ماض�ا
ًلزم أن �Eو فعل الشر� �ص�غة الماضي أو منف�ا بالقسم عن جواب الشر�  فال یجوز ) لم(ن

ال وهللا إن قـام " و" ال وهللا إن ال �قـم ز0ـد ألقـومن" و " وهللا أمـن �قـم ز0ـد ألقـومن: " أن نقول
��E ، :m�A��B��Cقولــه تعــالى)٦(نمن، إال �Eــو الماضــي وقــع موقــع المــستقبل وقــز0ــد أل

D��E��F��l :'وقد ورد اقتران القسم �الشر� فـي التنز0ـل فـي " لیلوهو ق" لظللن: " أ
ً جاء القسم في جم�ع تلك المواضع متقـدما علـى الـشر�، منهـا خمـسة ،ًخمسة وستین موضعا

��¿��¾��½��¼��«���m�º:ًمواضـع جــاء القــسم فیهــا صـر0حا، مــن ذلــك قولــه تعــالى

À�����Á��Âl )وقولـــــه تعـــــالى، )٧:�m�w��x��y��z��{����|��}����~��������¡��
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¢��£l )مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى؛ً وفـــي �ق�ـــة المواضـــع ورد القـــسم مـــضمرا،)١ :�mL���M��

N��O��P��Q��R��S��T��U��V���W��X��Y��Z��[�����\��]��^����l )٢(  
ٕموطئة للقسم وان حرف شر� وجوا�ه محذوف قام مقامه " لئن" الالم في: " '،قال ابن األن�ار

ن جوا�ـا للـشر�، إلت�ـان النـو )٣("نال �أتو �مثله" نوز أن �Eو  وال یج،)نال �أتو �مثله( :قوله ً
وذEرها " موطئة للقسم ذEرها ) لئن( ٕ وانما هو جواب قسم مقدر ه�أته الالم في ،"ن�أتو" في 

  .)٤("أنها عند غیر سیبو�ه تعد زائدة" :الرضي
فــي حالــة ) ٦(اة، واختلــف النحــ)٥(" �أنهــا مخففــة مــن الثقیلــة ":إلــى القــول وذهــب أبوح�ــان    

ن�عـد القـسم ، لمـن �Eـو الجـواب ) ًوهو ما Eان متصدرا بلـو أو لـوال(مجيء الشر� االمتناعي 
 فــذهب جمهـورهم إلــى القــول �ـأن الجــواب المـذEور هــو جــواب القـسم وجــواب الــشر� ،المـذEور

ناالمتناعي محذوف  دل عل�ه جواب القسم المـذEور، وفقـا لقاعـدة اقتـران القـسم �الـشر� �Eـو  ً
الجواب للمقتحم منهما، وذهب ابن مالك ف�ما نقله عنه أبوح�ان إلى أن الجـواب المـذEور هـو 

ــة الــشرك عــي جــواب القــسم،  و�قــول أبــو ح�ــان وEــالم ابــن مالــك ): " ٧(جــواب الــشر� وجمل
هي الجملة المقسم علیها وأنها واقعـة أن الجملة المصدرة بلو، وجوابها ً�قتضي اضطرا�ا رغم 

 وهللا لـو قـام ز0ـد قـام عمـرو وEانـت ،فـإذا قلـت وهللا لـوال ز0ـد ألكرمنـك" لـوال" Eـذا ًجوا�ـا للقـسم 
  ."هذه الجملة  نفس جواب القسم

إن Eـان  القـسم ): " ٨(وذهب إلى هذا الرأ' من العلماء المحـدثین  ع�ـاس حـسن فقـال      
ًا، وأن هــو المتقــدم علــى الــشر� االمتنــاعي، فالــصح�ح أن الجــواب المــذEور هــو الــشر� أ�ــض

الـــشر� وجوا�ـــه جـــواب للقـــسم، لـــم �غـــن شـــيء عـــن شـــيء، والجوا�ـــان المـــذEوران، لـــم �حـــذف 
هـي جـواب " ما اهتـدینا " :وهللا لو ال هللا ما اهتدینا، جملة: أحدهما  لداللة اآلخر عل�ه؛ نحو

  -:وقد ورد الشر� االمتناعي �عد القسم في" وهذه مع جوابها جواب للقسم" ال"
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��[\��]����m�R��S��������T��U��V��W��X��Y��Z: قولـــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــالى/١
^��_��`��a��b���c��d��e��f��g��h��i���l )١( ،
 قــل لـــئن :ًســد مــسد جـــوابي القــسم ولــو جم�عــا والتقــدیر" لخرجنــا: " وقولــه: " 'قــال الزمخــشر

 .)٢("ناجتمعت اإلنس والجن على أن �أتوا �مثل بهذا هذا القرآن فوهللا ال �أتو �مثل
  .)٣( �m�w��x��y��z��{��|��}��~��_�l:عالىقوله ت/ ٢

نیخرجو و0نـصرو(لم یجزم : " ' قال ابن األن�ار : " ّ، ألنهمـا جوا�ـا قـسمین قبلهمـا، وتقـدیره)ن
 .)٤("نوهللا ال یخرجو معهم وال ینصرونهم ، فلذلك لم ینجزما �حرف الشر�

)  ٥( �m�¦��§��¨��©��ª��«��¬���®��¯����°l:قولـــــــه تعـــــــالى/ ٣
�سمیها �عضهم الم الشر� لدخولها على حرف الشر� و�عضهم �سمیها " لئن" لالم في وهذه ا

ـــــة"  ـــــا " الموطئ ـــــست جوا� ـــــذEر الجـــــواب، ول� ـــــة ل ـــــشر� Eأنهـــــا موطئ ًألنهـــــا یتعقبهـــــا جـــــواب ال ّ
والبـــد مـــن هـــذه الـــالم مظهـــرة أو :" قـــال ســـیبو�ه" لـــئن" وقـــد تحـــذف هـــذه الـــالم فـــي )٦(للقـــسم

  .)٧("مضمرة
���m�k��l��m��n��o��p: ها في القـران الكـر0م فـي قولـه تعـالىوقد ورد إضمار    

q��r�������s���t��u����l )ودخلـت )٩( " ولـئن لـم ینتهـوا":والتقـدیر":قال الزجاج،)٨ ،
�����m�k��l��m��n��o��p: مــــــا الــــــشرط�ة وذلــــــك فــــــي قولــــــه تعــــــالىهــــــذه الموطئــــــة علــــــى

q��r��s���t��u��v��w��x��y��z��{�����|��}�l )١٠(.  
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  :)١(وجهان) ما(و0جوز في : " 'ل األن�ار قا
   .ن أن تكو �معنى الذ':أحدهما

ČrÛaëïãbZ  انت شرط�ة فهي في موضع نصب �أتیتكم، وأتیتكم فـي موضـعE ٕقبیل اقتران�ة؛ واذا
 وقولــه لتــؤمنن بهــن جــواب قــسم مقــدر ، فــي موضــع الجــزم،)ثــم جــاءEم( �مــا، وEــذا ) جــزم (

  )".لئن(�منزلة الالم في)  لما(ینوب عن جواب الشر�، والالم في 
  :الشرط�ة في) من( ودخلت الالم الموطئة على 

والــــالم فــــي  : "'قــــال الزمخــــشر،)٢( �m�l��m��n��o��p��q���r����l:قولــــه تعــــالى/١
 . )٣("ّجوا�ه، وهو ساد مسد جواب الشر�) ألمألن( موطئة للقسم ، و) لمن ت�عك منهم (
: ' قال العEبـر؛)٤( �m�_��`��a��b���c��d��e��f��g��h�l:وقوله تعالى/٢
لــئن لــم ینتــه " الــالم هنــا هــي التــي یوطــأ بهــا للقــسم مثــل التــي فــي قولــه " لمــن اشــتراه" قولــه " 

مالـه فـي اآلخـرة مـن " في موضع رفع �االبتداء، وهي شر�، وجـواب القـسم " من"و" نالمنافقو
قـــال ،)٥("لـــئن"Eـــالالم فـــي موطئـــة للقـــسم " لـــو"الداخلـــة علـــى " أن" ّوذEـــر ســـیبو�ه أن " خـــالق
، وهـي عنـد ) ٦("وهللا لو أن لوفعلت لفعلت: إذا قلت" أن" ومثل هذه الالم األولى : " سیبو�ه

ـــه(ابـــن عـــصفور  ـــر�A القـــسم �المقـــسم عل� ـــن هـــشام رأ' ابـــن )٧) (حـــرف رAـــ� ی ب اب ـــ، وتعق ّ
 لـو قـام وهللا: للر�A لوجب ذEرها، وال �شبهة في جواز قولنـا" أن"ولو Eانت : " عصفور �قوله

    )٨"(ز0د لقام عمرو، وترك أن في مثله أولى
�ونلحs  من هذا  القول للزمخشر أن یر أن الجواب المذEور عند اقتران الشر� �القسم      '

ًهــو جــواب لهمــا معــا، ولــم �غــن أحــدهما عــن اآلخــر خالفــا لمــا قــرره جمهــور النحــاة مــن أن  ً
ر محـــذوف دل عل�ـــه المـــذEور، وقـــد ذEـــر الجـــواب المـــذEور هـــو للمتقـــدم منهمـــا وجـــواب اآلخـــ

���m�h��i��������j��k�������l:'الزمخــشر رأ�ــه هــذا فــي أكثــر مــن موضــع، مــن ذلــك قولــه تعــالى
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m��n��o��p��q�����r��s�����l )مـا جـواب القـسم : فـإن قلـت: " '، قال الزمخشر) ١
نذن لخاسـرو  إرانقبیـل اقتـ: ً�عـتم شـعی�ا وجـواب الـشر�؟، قلـتلـئن ات: الذ' وطأته الالم في 

  .)٢(" ساد مسد الجوابین–
ّهـي الـالم الواقعـة فـي جـواب القـسم مقـدر " لـوال" و " لو"� و0ر ابن جني أن الالم الواقعة �عد 

  . )٣("لوال" و" لو" قبل الشر� ب
�عــضهم یجعــل هــذه الــالم " : قــال ابــن �عــ�ش؛وابــن �عــ�ش: )٤(' وذهــب إلــى ذلــك الزمخــشر 

نلتأكیــد ارت�ــا� الجملــة الثان�ــة �ــاألولى، والمحققــو " لــوال"و" لــو"ب ًقــسما برأســه وقعــت فــي جــوا
وهللا لــو : فتقــدیرهعلــى أنهــا الــالم التــي تقــع فــي جــواب القــسم، فــإذا قلــت لــو جئتنــي ألكرمتــك، 

وهللا : لــوال ز0ــد  ألكرمتــك، فتقــدیره: إذا قلــت" لــوال"  وEــذلك الــالم فــي جــواب جئتنــي ألكرمتــك،
  .)٥("لوال ز0د ألكرمتك

" لومــا"و " لـوال"و" لــو"وزعــم أبـو الفـتح أن الــالم �عـد : " فقـال تعقـب ابـن هــشام رأ' ابـن جنــيو
�عــد " إذا"، ولــ�س مـن قبیــل اقتــران الــشر� �القــسم مجــيء "الم جـواب قــسم مقــدر، وف�ــه تعــسف

، وقــد ورد ذلــك فــي التنز0ــل فــي ثالثــة عــشر  �m�f��g�����h����l: نحــو قولــه تعــالى؛) ٦" (القــسم
  :يًموضعا ه

١- m�L��M������N����l ،m�À��Á��Â����������l )٧ ( 
 ) ٨( �m�a��b�����c������l)والص�ح إذا �غشاها(  -٢
٣- m�e��f��g��l )٩  ( 
٤- m�¤��¥��¦�������l )١٠  ( 

                                                             

 ٩٠:األعراف سورة ) 1(

 ٢/٩٧ اللبیب مغني ) 2(

 ٣٩٤- ١/٣٩٣ اإلعراب صناعة سر: انظر ) 3(

 ٩/٢٢المفصل شرح: انظر ) 4(

 ٩/٢٢ المفصل شرح ) 5(

 ١/٣٨٨ اللبیب مغني ) 6(

 ٣٣ المدثر سورة ) 7(

 ١٧:التكو0ر سورة ) 8(

 ١٨:التكو0ر سورة ) 9(

 ١٨:االنشقاق سورة ) 10(



 

١٢٨

٥- m�I��J��K������l )١  ( 
٦- m�D��E��F������l )٢  ( 
٧- m�H��I�����J�����l  )٣  ( 
٨-  m�L��M������N����l )٤  ( 
٩- m�f��g�����h����l )٥(، m�j��k�����l����l )٦  ( 
١٠- m�b����*d��e��f����l )٧ ( 

إذا �عــد القـسم ظــرف للحــال، فلــ�س فیهـا معنــى الــشرط�ة، وال تــدل علــى " :قـال ابــن هــشام    
معنـى  �m�f��g�����h����l:فـي نحـو قولـه تعـالى" إذا" لـ�س فـي : "  وقال الرضي،)٨("االستق�ال

 عل�ه �ما قبله، ول�س �عده ما �صلح للجـواب، ال الشر�، إذ جواب الشر� إما �عده أو مدلول
ًظــاهرا وال مقــدرا، لعــدم توقــف معنــى الكــالم عل�ــه، ولــ�س هــا هنــا مــا یــدل علــى جــواب الــشر�  ً

نإذا �غــشى أقــسم، فــال �Eــو القــسم : للــشر� Eــان التقــدیر" إذا" إال القــسم، فلــو Eــان " إذا" قبــل 
ًمنجزا، بل معلقا �غش�ان اللیـل، وهـو ضـد المقـص ود، إذ القـسم �الـضرورة حاصـل وقـت الـتكلم ً

ًبهذا الكالم، وان Eان نهارا غیر متوقف على دخول اللیل ٕ")٩(.  
�عـــد القـــسم فـــي هـــذه اآل�ـــات إنمـــا تـــدل علـــى " إذا"أن : " 'اظم الـــراو الـــدEتور Eـــ�و0ـــر      

، أقـسم بهـذه اآل�ـات التـي یتجـدد ظهورهـا Eـل حـین أمـام أعیـنEم: استغراق الزمن، وEـأن القـول
ــة علــى Eمــال  وفــي هــذه المعــاني مــا فیهــا مــن لفــت النظــر �ــصورة القــسم إلــى آ�ــات هللا الدال

 یخلــ9 و0بلــى، ولكــن أنقدرتــه، فــإن مــا �ــصنعه ال�ــشر ممــا وصــل الغا�ــة فــي الدقــة ال یلبــث 
آ�ات هللا التي مضى علیها الزمن تتجدد Eما هي، وسوف ت�قى Eذلك حتى �قوم النـاس لـرب 

                                                             

 ٤:الفجر سورة ) 1(

 ٣:الشمس سورة ) 2(
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 ٤:الشمس سورة ) 4(

 ١:لیلال سورة ) 5(

 ٢:اللیل سورة ) 6(

 ٢-١: الضحى سورة ) 7(

 ١/٢٠٠ الساب9 المرجع ) 8(

 ٢/١٠٤شرح الكاف�ة  ) 9(
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فــــي هــــذا الموضــــع قــــد أفرغــــت مــــن داللتهــــا " إذا" �، و0ــــر الــــدEتور ســــتیتة أن )١("العــــالمین
  .)٢ (" وانصرفت داللتها إلى الظرف المحض-ّ وهو ما أسماه �الشر� المفرغ-الشرط�ة

  تقدم الشرb على القسم: ًثان5ا
  :یذEر النحاة أنه یجوز في هذه الحالة وجهان

  ،)٣" (إن تأتني وهللا آتك: حذوف، نحونأن �Eو الجواب للشر�، وجواب القسم م :لّاألو 
ًوان تقدم الشر� Eان القسم معترضا والجواب للشر�، مثـل:" )٤(' قال ابن الشجر إن قمـت : ٕ

إن تقـم وهللا أقـم جزمـت : ومثال تصدر الشر� قولك" : ، وقال ابن �ع�ش)٥"( قمت– وهللا –
  .)٦("ّالجواب �حرف الجزاء لتصدره وألغیت القسم ألنه حشو

إن أتیتنـي � ألتینـك، : نحـو: نأن �Eو للقسم جواب وجملة القـسم هـي جـواب الـشر� :انيّالث 
ٕواذا تقـدم الـشر� علـى القـسم وجـب اعت�ـاره لتقو�ـه �التـصدر مـع Eونـه فـي  " :قال االسترا�اذ'

إن أتیتنـي : ً�عـد هـذا اعت�ـار القـسم أ�ـضا إلمEانـه، نحـو �األصل أقو من القـسم ، و0جـوز لـك
و0جــوز أن تقــع الجملــة : " وقــال أبوح�ــان. )٧"(نــك ، فالقــسم وجوا�ــه جــواب للــشر�فــو هللا آلتی

   )٨("إن تزرني فوهللا ألكرمنك: ًالقسم�ة جوا�ا للشر� نحو
نوفي هذین الوجهین السا�قین �Eـو الجـواب للـشر� سـواء تقـدم علـى ذلـك الـشر� طالـب خبـر 

ًاهدا على تقدم الشر� على القـسم إال أو لم یتقدم عل�ه ذلك ،وال نEاد نجد في القرآن الكر0م ش
ــــه تعــــالى ــــي قول ًشــــاهدا واحــــدا ف ً:�m�y��z��{��|��}���~��_��`��a��b��c��

dl )مـن" واقعة في جواب الشر� " فلنحیینه: " ، فقد جاءت الفاء في قوله تعالى) ٩ " ،
ه ح�ــاة طی�ــة: وEــأن التقــدیر ــمــن عمــل صــالحا مــن ذEــر أو أنثــى وهــو مــؤمن فــوهللا لنحیین ّ ً ،

                                                             

 ٥١٩أسالیب القسم في اللغة العر�Aة ص  ) 1(

 ٤٥الشر� واالستفهام في األسالیب العر�Aة ص: انظر ) 2(

 ٢/٣٩٤شرح الكاف�ة لالسترا�اد' : انظر هذه المسألة في ) 3(

، �ـابن المعـروف الـسعادات أبـو حمـزة، بن عبدهللا نب علي بن دمحم بن علي بن هللا ه�ة هو ) 4(  سـ�عین النحـو أقـرأ 'الـشجر
 .٢/٣٢٤ج الوعاة �غ�ة ، وخمسمائة وأرAعین اثنتین سنة ومات وأرAعمائة خمسین سنة في ب�غداد مولده سنة،

 .١/٢٤٠ ت�ة الخانجي ، القاهرةمحمود دمحم الطناحي ، مE. د: ، تحقی9 ودراسة Oأمالي ابن الشجر ) 5(

 ٩/٢٢شرح المفصل  ) 6(
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) ّنـهفلنحیی(" الـالم واقعـة فـي جـواب قـسم مقـدر �عـد الفـاء والجملـة القـسم�ة " لنحیینـه : " فقوله
  .برمتها واقعة في جواب الشر�، وهو الشاهد الوحید المتقدم ف�ه الشر� على القسم 
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  ا�عّالم�حث الر
  المحذوفات في جملة الجواب

مـن الجـواب، " ال"قـسم، وقـد تحـذف �طرأ على جملة وقسم فتقدم عدة، فقد �حـذف جـواب ال   
أو الالم الموطئة للقسم، أو الم الجواب، و�مEننا  تناول Eل حذف من هـذه المحـذوفات علـى 

  .حدة
  حذف جواب القسم: ًأوال

ً�حذف جواب القسم وجو�ا وجوازا ، أما وجو�ا ففي المواضع االت�ة ً ً:  
 .حو إن تطع هللا وهللا تفلحإذا اجتمع شر� وقسم  فتقدم الشر� على القسم ، وذلك ن /١

نم أقــف فــي القــرآن الكــر0م إال علــى موضــع واحــد اقتــر ف�ــه  الحــدیث حــولهن ولــوقــد ســب9    
الــشر� �القــسم وتقــدم الــشر� علــى القــسم، وEانــت الجملــة القــسم�ة المEونــة مــن القــسم المقــدر 

���m�y��z��{��|��}���~��_��`��a��b:وجوا�ه للشر�، وذلـك فـي قولـه تعـالى
c��dl�)١(.   

یجـب :" إذا تقدم عل�ه أو اكتنفه ما �غني عن الجواب، و0ذEر ابن هشام هذه الحالة �قولـه /٢
ز0ــد قــائم : ّحــذف جــواب القــسم إذا تقــدم عل�ــه، أو اكتنفــه مــا �غنــي عــن الجــواب؛ فــاألول نحــو

  .)٢("ز0د وهللا قائم: وهللا، والثاني نحو
وقـد ورد فـي القـرآن "  أو تقدمـه مـا یـدل عل�ـهو�حذف جوا�ه إذا اعتـرض: "  وقال االسترا�اذ'

؛ وذلـك فـي قولـه )٣(ًالكر0م جواب القسم محذوفا، وقد تقـدم علـى القـسم مـا �غنـي عـن الجـواب
  .)٤( �m�¢��£��¤��¥��¦��§��¨���©��ª��«l:تعالى

ًالقـسم بهـا Eانـت خفـضا وEـان صـوا�ا، Eـأنهم " والـذ' فطرنـا" ولو أرادوا �قولهم : "  قال الفراء ً
نوأما حذف جواب القسم جوازا ف�Eو ذلك" لن نؤثرك وهللا: الواق إذا Eان الس�اق الساب9 :" )٥(ً

ًأو الالحــ9 داال عل�ــه أو مرشــدا إل�ــه ــه) والــذ' فطرنــا  ( : قولــه،)٦(ً أن الــواو للقــسم : قیــل ف�
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والذ' فطرنا ال نؤثرك، ألن القسم :محذوف جملة النفي السا�قة و0جب أن �قدروجواب القسم 
ًنادر جدا ، ) لم(و) لن( وتلقي القسم ب: " إال في الضرورة، قال ابن هشم) لن(ُ یجاب ب ال

  ):١(Eقول أبي طالب
  )٢(ّ حتى أوسد في التراب دفینا*وهللا لن 5صلوا إل5ك بجمعهم 

القـسم ) والـذ' فطرنـا: ( ولـو أرادوا  �قـولهم: " ّوصوب الفراء الخفض علـى القـسم، قـال      
فــي موضــع ) الــذ'( وقیــل ) ٣"(لــن نــؤثرك وهللا: ً وEــان صــوا�ا، Eــأنهم قــالواًبهــا Eانــت خفــضا

  .)٤) (وعلى الذ' فطرنا( أ' ) ما( خفض �العطلف على 
�و0ر الدEتور عبدالعز0ز اللهیب أن احتمال القسم في هذه اآل�ة راجح ألنهـم سـب9 أن أقـسموا 

ظهـور البینـة، وألن Eالمهـم ن�عزة فرعو قبل ظهـور البینـة، فناسـب قـسمهم �الـذ' فطـرهم �عـد 
ً، و0بـدو رأ' الـدEتور وجیهـا )٥(، فأكدوا Eالمهم �ـال�مین)لن نؤثرك: ( ف�ه حتم وتوEید �قولهم

 فهـــو مـــن عنـــد هللا، اإل�مــانأن قــصدوا �ـــه آ�ـــات ) مـــا جــاءهم مـــن البینـــات( لمــا ذEـــر، وألن 
 sــان المقــصود �الب�انــات اآل) الــذ' فطرنــا( فناســب أن �قــدم لفــE ــات الكون�ــة فهــو ٕعل�ــه وان�

ٕأ�ضا مـن آثـار قـدرة هللا، فیجـب أن تكـو تا�عـة  للفـاطر، وهـذا مـن أدب القـرآن ، واذا جعلنـا  ن ً
  . الواو للقسم فیرتفع هذا اإلشEال، وهللا أعلم

ًموضـعا، اختلفـت  وفي القرآن الكر0م شواهد عدیـدة ، فقـد حـذف جـواب القـسم فـي أرAعـة عـشر
�:قـولهم فـي تقـدیر األجو�ـة  المحذوفـة ، مـن ذلـك قولـه تعـالىآراء النحاة والمفسر0ن وتعددت أ

m�AB��C��D��J��F��G��H��I��J��K���L��M��N��O��P����l )فقـــــــــــــــــــد ) ٦ ،
أنك لمنذر، بدلیل بـل عجبـوا أن " Eم أهلنا " بدلیل " لتهلكن: " اختلف في تقدیر الجواب فقیل

، وحذفت الالم للطـول، "د علمناق: " جاءهم منذر منهم ، وقیل الجواب مذEور، فقال األخفش

                                                             

ق ٣-ق هـــ٨٥(هو عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم من قر0ش، أبوطالـب والـد علـي رضـي هللا عنـه وعـم النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ) 1(
 ٤/١٦٦األعالم) هــــ

 ٢/١٤٢' والعEبــــــر ٦٧٠، ٣٠١، ٢/١٦٢: ومغنــــــي اللبیــــــب٦/٢٦٢: وال�حــــــر المحــــــ��١٤٩-٢/١٤٨الب�ــــــان : انظـــــر ) 2(
 ٤/٢٤٤ وهمع الهوامع ٢/٥٤٦ف والكشا

 ٢/١٨٧: معاني القرآن  للفراء ) 3(

 ٢/١٢٤:' والعEبر٢/٥٤٦الكشاف  ) 4(

 .٤٩٠القسم والشر� في القرآن الكر0م للدEتور عبدالعز0ز اللهیب ص  ) 5(

 ١:سورة ق ) 6(
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" بـل عجبـوا" نما یلفs من قول، والكوفیـو : " ، وقال ابن �Eسان)١("ّقد أفلح من زEاها " مثل
��m�AB��C: ، ومثلـه قولـه تعـالى"� إن في ذلـك لـذEر) ٢("والمعنى لقد عجبوا ، و�عضهم 

D��E�*�G��H���I�����������J���K���L�����l )أو "إنــه لمعجــز: " ه فقیــل، فقــد اختلــف فــي جوا�ــ)٣ ، "
، وقیـل مـذEور، فقـال الكوفیـو والزجـاج"إنك لمن المرسلین ن، أو ما األمر Eمـا یزعمـو ): " ٤(ن

ً، ومـن ذلـك أ�ـضا قولـه "وحـذفت الـالم للطـول" Eـم أهلكنـا" وقیل ... ، وف�ه �عد،"إن ذلك لح9
��£��¢����*���~��*��|��}��*����m�r��s����*u��v����*x��y:تعـــــــالى

¤��������*¦��§������l )٥(.  
ًأن المختار في جواب القسم أن �Eو محذوفا والتقـدیر ح�ان ذEر أبو          لت�عـثن لداللـة مـا : )٦(ن

إن الجـواب : ، وقیـل)٨(وهـو مـا ذهـب إل�ـه الفـراء )٧( �m�r��s��l:�عده عل�ه، وهو قولـه
  ،)٩( �m�s����t��u��v��w����x���l:قوله تعالى

� األن�ــار أن هــذا قبــ�ح أطــول الفــصل، و0ــر ال�احــث أن جــواب القــسم ونقــل عــن ابــن       '
ـــــه تعـــــالى ـــــي قول فالحـــــذف  )١٠( �m�¯��°������±��²��³��´��µ��¶��¸����l:محـــــذوف ف

ٕحاصــل فــي هــذه اآل�ــة بداللــة الترEیــب، ألن الفــاء ال تكــو فــي جــواب القــسم وانمــا هــي الفــاء  ن
وفیهــا : " الم توEیــد ، قــال الحــوفي" صرولمــن انتــ: " الواقعــة فــي جــواب الــشر�، قــال أبوح�ــان

، �عن�ـان أنهــا الـالم التــي یتلقـى بهــا "الم التقـاء القــسم: "  وقــال ابـن عط�ــة)١١("معنـى القـسم 
  "شرط�ة والفاء جواب الشر�" من" القسم ، فالقسم قبلها محذوف، و
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جـيء ونلحs فـي هـذه اآل�ـة مجـيء القـسم والـشر�  مقتـرنین وقـد تقـدم القـسم، واألصـل م     
الـشر� ممـا یرEـد انـه " فـاء" ًالجواب للمتقدم منهما وهو القسم، ولكن الجواب قد أتى مقترنا ب

ًجواب للشر، ف�Eو جواب القسم محذوفا حمال على قول ابن مالـك الـساب9 ذEـره فـي موضـع  ً ن
ٕساب9 من هذا ال�حث ، حیث یجیز أن �Eو الجواب للشر� وان تأخر عن القسم   .ن

ًالجواب إذا جاء القسم مسبوقا �حـرف جـواب عـن سـؤال سـاب9، و�ـشیر و0جوز أن �حذف     
قاب �قــسم مــسبو بــ�عض حــروف و0جــوز أن �ــستغنى عــن الجــو: " إلــى ذلــك أبــو ح�ــان �قولــه

؛ وقـــد ورد ذلـــك فـــي القـــرآن الكـــر0م فـــي )١("بلـــى ونعـــم ومرادفاتهـــا أ' وأجـــل: ، وهـــياإلجا�ـــة
  :موضعین هما

���m�]��^���_����`��a��bc��d��e��f���gh��i��j��kl��m��n��o: قوله تعالى  - أ

p��q�����������r������l )٢(.  
���m�¥��¦��§���¨���©��ª��«��¬��®¯��°��±��²³��´��µ:وقوله تعالى  - ب

¶��¸���¹��º��l )نا إن هذا لهو الح9: والتقدیر في الموضعین ،)٣Aبلى ور.  

  

  من جواب القسم" ال"حذف : ًثان5ا
  

 الناف�ــة الداخلـة علـى الفعـل المــضارع مـن جـواب القـسم، قــال "ال" حـذف   وقـد أجـاز سـیبو�ه 
وأنــت تر0ــد معناهــا، وذلــك " ال"وقــد یجــوز لــك وهــو مــن Eــالم العــرب أن تحــذف ): " ٤ســیبو�ه

و0رجع سبب ذلك الحذف عندهم إلى " ًوهللا أفعل ذلك أبدا، تر0د وهللا ال أفعل ذلك أبدا: قولك
یرهــا، وEثــرة االســتعمال تــستلزم التخفیــف، قــال ابــن ًأكثــر اســتعماال مــن غ" ال"التخفیــف؛ ألن 

ّوهللا �قــوم ز0ــد، والمــراد ال �قــوم؛ ألنــه : فــي جــواب القــسم فنحــو قولــك" ال" وأمــا حــذف : �عــ�ش
ن إیجا�ــــا لكــــان �حروفــــه الالزمــــة لــــه مــــن الــــالم ونــــو لــــم �Eــــنًتخفیــــف ال یوقــــع ل�ــــسا، إذ لــــو 

؛ )٦("مـا"ندو " ال"المحذوفـة مـن المـضارع ٕوانمـا حEـم �ـأن : " ، وقال االسترا�اد')٥("التوEید

                                                             

 ٧/٥٠٠ال�حر  ) 1(

 ٣٠:سورة األنعام ) 2(

 ٣٤:سورة األحقاف ) 3(

 ٢/٤٩٤ارتشاف الضرب ) 4(

 ٣/١٠٥الكتاب  ) 5(

 ٩٧/ ٩شرح المفصل ) 6(
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ًألنها أكثر استعماال في نفي المضارع من  من جواب القسم قـول " ال"ومن أمثلة حذف ". ما" ّ
ء الق�س   ):١('امر

  

  ولو قطعوا رأسي لد5ك وأوصالي*5ًمین هللا أبرح قاعدا: فقلت
  

  ):٢(وقول النا�غة". ال أبرح" والتقدیر هنا 
  

  رأیتك مسحورا 5مینك فاجرة* أفعل إنني 5مین هللا : فقالت
  

  " ال أفعل" :والتقدیر
مــن الفعــل المــضارع فــي جــواب القــسم فــي موضــع واحــد فــي الــذEر " ال"وقــد ورد حــذف     

���m�½��¾��¿��À��Á��Â��Ã��Ä���Å�����Æ��Ç:الحEـــــ�م هـــــو قولـــــه تعـــــالى

È����l ٨٥:سورة یوسف.  
  .)٣("للعلم بها" ال" فتأ، فحذفت أ' ال ت: تفتأ : قوله تعالى: " 'قال العEبر

  

  حذف الالم الموطئة للقسم: ًثالثا
  

فلـو : " أجاز النحـاة أن تحـذف الـالم الموطئـة للقـسم مـع تقـدیر قـسم قبـل الـشر�، قـال سـیبو�ه
ّإن أتیتني ألكرمنك، وان لم تأتني ألغمنك، جاز ألنـه فـي معنـى لـئن أتیتنـي ألكرمنـك، : قلت ّ ٕ

: ّبــد مــن هــذه الــالم مــضمرة أو مظهــرة؛ ألنهــا لل�مــین ، Eأنــك قلــتولــئن لــم تــأتني ألغمنــك وال
الموطئــة للقــسم فــي الــذEر " لــئن"وقــد ورد حــذف الــالم فــي ، )٤(" وهللا لــئن أتیتنــي ألكرمنــك

  :الح�Eم في أرAعة مواضع هي
  

) ٥( �m�k��l��m��n��o��p���q��r�������s���t��u����l: قولـــــه تعـــــالى-أ
الالم ف�ه جواب قسم محذوف قبل أداة الـشر� وEثـر مجـيء هـذا ّول�مسن "  :، قال أبوح�ان

  .)٦(الترEیب

                                                             

ء الق�س  ) 1(  ٣٢'دیوان امر

 ١٣٥دیوان النا�غة  ) 2(

 ٢/٥٨إمالء ما من �ه الرحمن  ) 3(

 ٣/٦٦الكتاب  ) 4(

 ٧٣:سورة المائدة ) 5(

 ٣/٥٤٤ال�حر  ) 6(
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، ذهــــب أبوح�ــــان فــــي هــــذه اآل�ــــة إلــــى تقــــدیر الــــالم ) ١( m�d��e�����l: قولــــه تعــــالى-ب
وجـواب الـشر� "  ):٢(ًجوا�ا لقسم مقدر، فقـال �m�d��e�����l:الموطئة وجعل قوله تعالى

فـــإنEم وهـــذا الحـــذف مـــن : حـــذف الفـــاء، أ'علـــى ) نإنEـــم لمـــشرEو ( انـــه : زعـــم الحـــوفي
ـــي القـــرآن، وانمـــا الجـــواب محـــذوف،الـــضرائر ٕفال �Eـــو ف نوانEـــم لمـــشرEو"  ،ن جـــواب قـــسم  "ٕ
  ".وهللا إن أطعتموهم: ، التقدیر محذوف

ّو0ر الدEتور سـمیر سـتیتة إلـى أن مـا ذهـب إل�ـه أبـو ح�ـان ف�ـه شـيء مـن االعتـساف        �
ًجوا�ــا لقــسم " نإنEــم لمــشرEو" لــو Eانــت الجملــة االســم�ة ف): " ٣(فــي توج�ــه اآل�ــة حیــث �قــول

ًمحذوف ، لتعین دخول الالم الموطئة للقسم قبل الشر�، وذلك من أجل أن تكو دل�ال علـى  ن
  -:شیئین

ًأن تكو دل�ال على القسم المحذوف :أولهما    .ن
ًأن تكو دل�ال على أحق�ة القسم �الجواب المذEور في اآل�ة وهو @:ثانیهما " نإنEم لمشرEو: " ن
ّوان ،محــذوف ّولمــا لــم �Eــن األمــر Eــذلك، فــإن القــول �ــأن هــذه الجملــة هــي جــواب لقــسم ....  ٕ

  " �شيء من الحذر والتحفsجواب الشر� محذوف ، البد أن یؤخذ
  .)٤( �m�E��F���G��H��I��J��K���L���l:قوله تعالى -ج
  .)٥(��m�o��p��q��l:وقوله تعالى-د
ــة هــو تقــدیر �قتــض�ه الــس�اق اللغــوفتقــدیر حــذف الم التوط     و0ــدل عل�ــه مجــيء الــالم ،'ئ

نالواقعــة فــي جــواب القــسم الداخلــة علــى الفعــل المــضارع والمقترنــة بنــو التوEیــد الثقیلــة، حتــى 
  .نینسجم ذلك مع القاعدة النحو�ة الجتماع الشر� والقسم، حیث �Eو الجواب للمتقدم منهما

  حذف الم الجواب: ًرا�عا
�حــسن مــع طــول الكــالم، وقــد قــدر النحــاة حــذف الم " لقــد" شام أن حــذف المذEــر ابــن هــ   

  :، من ذلك)٦(الجواب في �عض المواضع في القرآن الكر0م

                                                             

 ١٢١:سورة األنعام ) 1(

   ٤/٢١٥ال�حر ) 2(

 ١٧- ١٦عر�Aةالشر� واالستفهام في األسالیب ال ) 3(

 ٢٣:سورة األعراف ) 4(

 ١١:سورة الحشر ) 5(

 ٢/٣٨٧انظر المغني  ) 6(
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، حیــث جــوز ) ١( �m�Y��Z��[��\��]������^����_��`��a���b��c���d��e��f�l: قولــه تعــالى
وهللا : " الــالم، تقــدیرهًجوا�ــا لقــسم مقــدر علــى حــذف " قــد افتر0نــا" نأن �Eــو قولــه  'الزمخــشر

               :، ومن ذلك)٢("لقد افتر0نا على هللا Eذ�ا
���m�A��B���*��D��E��F��*H��I�����J��*L��M������N��*��P��Q: قوله تعالى

R*�T��U��V�*X��Y��Z*\��]��^*�̀���a��b��cl )قال،)٣ 

  ؛ً ومن ذلك أ�ضا)٤("طول الكالمذف الالم لــــــوح" حــــد أفلــــــق"  جواب القسم" :'العEبر

 )٥( �m�A��B��C*��E��F*H��I*K��L��M��l: قولـــه تعـــالى
 ،وقــد اختلــف فــي تقــدیر جــواب القــسم فــي هــذه اآل�ــة،ومن هــذه التــأو�الت أن الجــواب

أ' لت�عــثن ونحــوه، وقیــل : وجوا�ــه محــذوف: " '، قــال العEبــر" قتــل أصــحاب: " قولــه
  .)٦("أ' لقد قتل: جوا�ه قتل

                                                             

 ٨٩:سورة األعراف ) 1(

 ٢/٩٦الكشاف  ) 2(

 ٩-١سورة الشمس ) 3(

 ٢/٢٨٨امالء ما من �ه الرحمن  ) 4(

 ٤-١:سورة البروج ) 5(

  ٢/٢٨٤امالء ما من �ه الرحمن  ) 6(
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١٣٩

  لّالم�حث األو
  أس�اب ورود القسم في القرآن الكر;م

@ @

أقسام القرآن األنظار منذ عهد الصحا�ة �سبب Eثرتها وغرابتها وخروجها عن لفتت      
 ، إذ نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص المسلمین عن المألوف من Eالم العرب، فقد تعجبوا من اإلقسام �غیر هللا

، �قول عامر بن )١) (ًمن Eان حالفا فل�حلف �ا� أو ل�صمت: " الحلف �غیر هللا في قوله
قالخال9 �قسم �ما شاء من خلقه ، والمخلو ال ین�غي له أن �قسم إال  : " )٢(شراحیل الشعبي

  :دنا فیها الوجوه اآلت�ةٕ، واذا تت�عنا هذه األقسام وج)٣" (�الخال9
  

  :القسم �الحروف 
 مواضع الحروف في المصحف، فذEر أن القسم �الحروف �قع )٤(' وقد أحصى الراز      

ًفــي نــصفي المــصحف جم�عــا ، بــل فــي Eــل ســ�ع ، أمــا �األشــ�اء المعــدودة فلــم یوجــد إال فــي 
حیــث "  والــصافات"النـصف األخیــر بــل لــم یوجــد إال فــي الــس�ع األخیـر، غیــر قــسم واحــد هــو 

ًعلل ذلك �أن القسم �الحروف لم ینفك عـن ذEـر القـرآن أو الكتـاب أو التنز0ـل �عـده إال نـادرا، 
 ، والم�ــع المواضــعًولمــا Eــان القــرآن جم�عــه  معجــزة مــؤداة �ــالحروف ، وجــد ذلــك عامــا فــي ج

ثمـــان ، وEــشف فـــي الثان�ــة أن هللا أقــسم �ــالحروف فــي أول Eــذلك القــسم �األشــ�اء المعــدودة 
وعشر0ن سورة و�األش�اء التي عددها عدد الحروف في أرAع عـشرة سـورة، ألن القـسم �ـاألمور 
غیر الحروف وقع في أوائل السور وفي أثنائها، والقسم �الحروف لم یوجد ولم �حـسن إال فـي 

ولمـا . أوائل السور ألن ذEر مـا لـم �قهـم معنـاه فـي أثنـاء الكـالم المنظـوم المفهـوم یخـل �ـالفهم
 جعل القسم �األش�اء في ،ن القسم �األش�اء له موضعان، والقسم �الحروف له موضع واحدEا

  .أوائل السور على نصف القسم �الحروف في أوائلها
نوقد خص النحو0و القـسم �العنا�ـة فقـد خـصوا �ـاب التوEیـد �مـصطلح القـسم، وقـد شـاع       َّ

م ممــا یز0ــدها قــوة؛ Eــشهد، وعلــم، ًعنــدهم أ�ــضا بتــسمیته �ــالحلف وال�مــین، وتــرد فــي ألفــاظه
                                                             

 ١/٥٧١ ، ابن الق�م ٦/٧١القرطبي ) 1(

هــو عــامر بــن شــراحبیل بــن عبــد أبــو عمــر الــشعبي الكــوفي، اإلمــام الكبیــر المــشهور روا�ــة، مــن التــا�عین مــات ســنة  ) 2 (
 ).٣/٢٥١، واألعالم ١/٣٥٠غا�ة النها�ة ( نخمس ومائة وله س�ع وس�عو سنة 

   ٤/٢٦٣ م١٩٦٦بیروت . دار األندلس.  ابن Eثیر،تفسیر القرآن العظ5م )  3(

، ولـد سـنة مـائتین هو أبودمحم ) 4( ' عبدالرحمن بن الحافs الكبیر أبي حاتم دمحم بن ادر0س بن المنذر التم�مي الحنظلي الـراز
 ).٨٣١-٨٢٩تذEرة الحفاp ( وأرAعین وتوفي سنة س�ع وعشر0ن وثالثمائة 



 

١٤٠

ّوتــأذن وعهــد، وهــي ألفــاp فیهــا معنــى القــسم، وEــان مEــان القــسم عنــدهم فــي �ــاب المجــرورات 
  .' تحدثه حروف القسم وهو الجرّذّألنهم نظروا إلى األثر اإلعرابي ال

نأمـــا المفـــسرو فقـــد اســـتخدموا مـــن المـــصطلحات التـــي تناســـب الغـــرض الـــذ' یوجهـــو إل�ـــه  ّن
في تفسیر ما �عرض لهم من آ�ات القسم في القرآن؛ إذ عنوا في تفـسیرها �مـا یتعلـ9 عنایتهم 

 .�األحEام الشرع�ة والقضا�ا التي تتعل9 �شبهات وجهت إلى القسم القرآني

، بتعـدد الموضـوعات التـي ز0ز علـى أنـواع مختلفـة مـن األقـساموقد اشتمل Eتاب هللا الع      
 ف�عــضها جـــاء فــي فـــواتح -ً Eمــا ذEرنـــا ســا�قا–موضـــع نزلــت ألجلهــا، وقـــد بلغــت خمــسمائة 

نالــسور، و�عــضها فــي ثنا�ــا الــسور واآل�ــات، ممــا جعــل العلمــاء یــردو علــى �عــض الــشبهات 
ّالمثارة، Eو القسم من وسائل التأكیـد التـي ال تلیـ9 �ـا� عـز شـأنه وعظـم سـلطانه ألن الـذ'  ن

 فـي صـدقه، وEثـرة القـسم فـي -ً Eبیـراًّ حاشا � وتعالى علوا–�قسم �ضع نفسه موضع المتهم 
ّالقرآن الكر0م تلفت النظر وتدعو للتـساؤل؛ Eمـا أنـه قـد ورد فـي القـرآن الكـر0م ذم Eثـرة الحلـف 

ّ، وألن )١( �m�¬��®��¯��°��±����l:وجعـــل ذلـــك مـــن الـــصفات المذمومـــة، فـــي قولـــه تعـــالى
ًالمخاطــب ال یخلــو أن �Eــو مؤمنــا ال �حتــاج إلــى قــسم أو Eــافرا ال ً .  �فیــده فهــو �طلــب الــدلیلن

ِّوقـــد تعـــددت مـــذاهب الفقهـــاء والمفـــسر0ن فـــي الـــرد علـــى هـــذه الـــشبهات وت�اینـــت مـــواقفهم فـــي 
  :األس�ابالتصد' لها ومن هذه 

  

    :إقامة الحجة ومجابهة اإلنEار/ ١
'ومــن هــذه اآلراء، مــا ذهــب إل�ــه أبــو القاســم القــشیر مــن أنــه ســ�حانه وتعــالى ذEــر القــسم     
الحجــة وتأكیــدها، وذلــك أن الحEــم �فــصل �ــاثنین، إمــا �الــشهادة أو القــسم فــذEر هللا  �قــ�م يلكــ

 �mT���U��V�����W���X���Y�����Z��[��\��]��l:تعالى النوعین حتى ال ت�قى لهم حجة، فقـال

  .)٣( �m�ß��à��á��â���ãl:و�النس�ة للقسم قال تعالى،)٢(
ة، ففـي جم�ـع هـذا شـهادة �ـا� علـى األمـر نفالقسم �Eو شهادة Eمـا فـي اللعـان، والوصـ�     

ِّو�عـضد هـذا أن المقـسم �ـا� Eثیـرا مـا یت�ـع قـسمه �مـا یؤEـد معنـى . المطلوب تحق�قـه وتوEیـده ً ّ
  .وهللا على ما أقول شهید: الشهادة، ف�قول

                                                             

 . ١٠:سورة القلم  ) 1(

 ١٨:سورة آل عمران ) 2(

  ٥٣: سورة یونس ) 3(



 

١٤١

ّففــي Eــل هــذا مــا یؤ0ــد أن أصــل معنــى القــسم االستــشهاد �المقــسم �ــه علــى المقــسم عل�ــه،     
   .� التوEید في هذا األسلوبوهذا هو منا

ّإن القـــرآن نـــزل بلغـــة العـــرب، والعـــرب إذا أراد :"  إلـــى ذلـــك �قولـــه:)١(وأشـــار القرطبـــي      
، وقــــال )٢("�عـــضهم أن یؤEــــد Eالمــــه أقــــسم علــــى Eالمــــه، وهللا تعــــالى أراد أن یؤEــــد الحجــــة

 ومـن عاداتهـا ، والقـرآن نـزل بلغـة العـرب)٣( والقصد �القسم تحقیـ9 الحبـر وتوEیـده السیوطي
ورد فـي القـرآن الكـر0م أقـسام أقـسم هللا تعـالى بهـا : " ، وقال القلقشند'"ًإذا أرادت أن تؤEد أمرا

  .)٤("إقامة للحجة على المخالف بز0ادة التأكید في القسم
ولكــن :" ّفهـذه األقـسام وغیرهــا جـاءت للــرد علـى المـشرEین ومجابهــة إنEـارهم، �قــول الفـراء    

ّد على الذین أنEروا ال�عث والجنة والنار، فجاء اإلقسام �ـالرد علـیهم فـي Eثیـر القرآن جاء �الر
  ".من الكالم

ّعـز -ًفمن ذلك مجي القسم في قوله تعـالى ردا علـى مقولـة المـشرEین التـي حEاهـا المـولى   
) ٥( �m�~�������¡��������¢��£��¤¥��¦���§��¨�����©��ª����«��¬��®¯��°��±��²��³������l:عـــــــنهم-وجـــــــل

�ففــي هــذ القــسم تأكیــد ال�عــث والنــشور والجــزاء وف�ــه مجابهــة لإلنEــار �ــأقو أســالیب التوEیــد 
���m��Û���Ü��ÝÞ��ß��à��á��â���ãä:ًومــن ذلــك أ�ــضا قولــه تعــالى. والتوثیــ9 وهــو القــسم

å��æ��ç�����l )ین )  ٦Eفهـــذه األقـــسام وغیرهـــا جـــاءت فـــي التنز0ـــل للـــرد علـــى المـــشر
ّولكــن القــرآن جــاء �ــالرد علــى الــذین أنEــروا ال�عــث والجنــة : "  الفــراءومجابهــة إنEــارهم، �قــول

  .)٧("والنار، فجاء اإلقسام �الرد علیهم في Eثیر من الكالم

                                                             

 ٥٩٥- ٥٢٠(ً بن رشد األندلسي، أبو الولید، الفیلسوف القرطبي، صنف نحو خمسین Eتا�ا ، هو دمحم بن أحمد بن دمحم ) 1(
 ).٥/٣١٨األعالم ( ، ) هــ

 .١/١١٠الجامع ألحEام القرآن  ) 2(

 ٤/٤٦االتقان في علوم القرآن  ) 3(

،  دار الفEر،یوسف علي طو0ل.تحقی9 د، هـ٨٢١أحمد بن علي القلقشند' ت، ص�ح األعشى في صناعة اإلنشا ) 4(
 ١٣/٢٠٠ ج. م١٩٨٧الط�عة األولى ، دمش9

 ٧: سورة التغابن ) 5(

 ٥٣:سورة یونس ) 6(

 ٣/٢٠٧معاني القرآن  ) 7(



 

١٤٢

 :توج5ه السامع إلى اإلصغاء/ ٢
ّفمن عادة ال�شر علـى األ�ـام والـدهور، أن المـرء إذا ابتـدر الحـدیث �القـسم أنـصتوا لـه؛       

ًما یتطلب اإلنـصات لـه واالهتمـام �مـا �قـول، ولـذا جـاءت �عـض أقـسام ّلعلمهم أنه س�قول Eال
القرآن الكر0م لشد انت�اه المتلقین، وجلب إنـصاتهم لـسماعها وهـذا مـا نلحظـه فـي فـواتح �عـض 

 �m�b��*�d��e��f����l:سور القرآن الكر0م التي تبلـغ اثنتـین وعـشر0ن سـورة، Eقولـه تعـالى

، وقولـــــــه  �m�A��*��C��D��E��F��l:عـــــــالىوقولـــــــه ت m�A��B����lوقولـــــــه تعـــــــالى
فتقالها،مخاطـــــب واســـــتمالته إلـــــى ســـــماع  �m�z��{��|��}������*_��`��a��b������l:تعـــــالى
ّألن من أخبر عن شيء وأكده �القسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله �ـاب الجـد" الكالم  وهـذا " ّ

ًسیرد عل�ه من أمـور، وغال�ـا ًیجعل القسم شبیها �أسالیب التنب�ه التي تلفت المخاطب إلى ما 
ًثبتهـا القـسم القرآنـي، فتحـدث تـأثیرا ینما �Eو لها عنده أهم�ـة �الغـة Eتلـك القـضا�ا التـي جـاء ل

�:عـن �عـض األعـراب أنـه لمـا سـمع قولـه تعـالى"في نفس السامع وتنبهه ، ومن ذلك ما حEي
m�x��y��z���{��|��*�~�����¡��¢���£���¤��¥��¦���§��l )ل ، صــاح وقــا)١
  .)٢"(من الذ' أغضب الجلیل حتى ألجأه إلى ال�مین؟، قالها، ثالث، ثم مات:

  

    :ّاالستدالل على عظمة الخالj عز وجل/٣
 

ـــت       ـــه، وتلف ـــى عظمـــة الخـــال9 جـــل جالل ّأقـــسم القـــرآن الكـــر0م �أقـــسام اســـتدالل�ة تـــشیر إل
�����*�m�A��B:األنظـار إلـى بـد�ع صـنعه، وعظـ�م قدرتـه فـي الخلـ9 فمـن ذلـك قولـه تعـالى

D��E��F����*���H��I�����J*������L��M������N*��P��Q��R*��T��U��V�*�����X��Y��Z��*���
\��]��^��*��̀���a��b��c����l )فقد أقسم هللا �مخلوقاته وما شهده الكون�ة فـي  ، )٣

ّواحد وعشر0ن موضعا في القرآن الكر0م وهو إقسام حسي علـى تقر0ـر غیبـي ، ألنهـا أمـور ال  ً
فالب�ــان القرآنــي فــي " ٕ إال مثــار جــدال وانEــار عنــد غیــر المــؤمنین ،،ال فیهــا مــن المــؤمنینجــد

ٕقــسمه �ــالفجر و�الــص�ح إذا أســفر واذا تــنفس، و�الــشمس وضــحاها، واللیــل إذا �غــشى والنهــار 
 إنمــا یجلـــو معــاني مـــن الهــد� والحــ9 أو الـــضالل وال�اطــل �ماد�ـــات مــن النـــور –ّإذا تجلــى 

                                                             

 ٢٣-٢٢الذار0ات  ) 1(

 ٣/٤٦البرهان في علوم القران  ) 2(

 ٩- ١: سورة الشمس ) 3(



 

١٤٣

'درجاتها، وهذا الب�ان المعنو �الحسي هو مدار اسـتعمال الب�ـان القرآنـي والظلمة في مختلف 
  ) ١"( �معنى الضالل والهد�-للظلمات والنور

وEثیر من وجوه المطا�قـة بـین المقـسم �ـه والمقـسم عل�ـه ال �ظهـر للمتأمـل إذا نظـر إلـى      
 تلـك المناسـ�ات ّالمقسم �ه في ضوء ما تـشیر إل�ـه داللتـه الحـس�ة فحـسب؛ ألن الوصـول إلـى

 Eما نظر إل�ه ابن الق�م فهـو لـم یـر ف�ـه –ً مثال -والعالقات ال یتأتى إال �النظر إلى الضحى
ًمجــرد قــسم �اســم جــزء مــن أجــزاء النهــار، بــل لمــح ف�ــه داللــة أدق وأعمــ9، وهــي Eونــه تمثــ�ال 

شـارة لنـور الـوحي، وهـو تمثیـل فـي غا�ـة ال�الغـة لمـا ذEـر ابـن القـ�م، ولمـا فـي الـضحى مـن إ
ًإلــى الــضوء مرت�طــا بــزمن ســماته الحرEــة، وهــو ألیــ9 �ــالوحي الــذ' �ــضیئ ف�حــرك القلــوب 

  .الغافلة و0هد' النفوس الضالة
ـــــد أشـــــار القلقـــــشند' �قولـــــه       ف�ـــــه �ـــــشيء مـــــن مخلوقاتـــــه - تعـــــالى– مـــــا أقـــــسم هللا "وق

مـن حیـث ومصنوعاته، والمقصود منه مع التأكید التنب�ه علـى عظـ�م قدرتـه وجاللـة عظمتـه، 
ّ، وواضح في هذا النص الحرص على ذEر االسـتدالل �عظمـة )٢"(ًإبداعها تعظ�ما له ال لها 

ًالمخلوقـات علــى خالقهــا فــي القــسم، بوصــفه غرضـا ثانو�ــا لعــد  تحقــ9 الغــرض األســاس وهــو  ً
  .التوEید

علـى  ولما Eانت داللة التوEید في أسلوب القسم تقوم على االستشهاد واالستدالل �المقسم �ه 
المقــسم عل�ــه Eمــا تقــدم ب�انــه فــي أول هــذا الفــصل؛ لــم �غــب عــن �عــض المفــسر0ن أن �ــصرح 
�أن الـسر فـي القـسم بهـذه األشـ�اء، إنمـا هـو Eونهـا دالئـل علـى مـا أقـسم بهـا عل�ـه، فقـد ذEـر 

أن األ�مــان التــي حلــف هللا تعــالى بهــا Eلهــا دالئــل  " - فــي تفــسیره لقــسم الــذار0ات-)٣('الــراز
ّوحـ9 نعمـك الكثیـرة إنـي ال أزال أشـEرك : صورة األ�مان مثله قولـه القائـل لمنعمـهأخرجها في 

، و�ــسلك مــسلك القــسم، Eــذلك هــذه األشــ�اء Eلهــا لــنعم، وهــي ســبب مفیــد لــدوام الــشEرفیــذEر ا
  ) ٤"(دلیل على قدرة هللا تعالى على اإلعادة

لمتفرقـات دلیـل علـى أن هللا  یر0د أن ما في الر0اح الذار0ات وما ت�عها من اإلشارة إلى جمع ا
تعالى قادر على جمع شتات الكائنات �عد تفرقها ومـن ثـم قـادر علـى �عثهـا، وف�ـه إشـارة إلـى 

                                                             

 ٢٤٨:  ص.م١٩٨٤.القاهرة. لمعارفدار ا . �٢. بنت الشاطيء. عائشة عبدالرحمن. د. للقرآناإلعجاز الب�اني ) 1(

 ١٣/٢٠١ص�ح األعشى ج  ) 2(

، اإلمام المفسر، وهو قرشي  ) 3( 'هو دمحم بن عمر بن الحسن بن الحسین ال�مي ال�Eر أبو عبدهللا فخر الدین الراز '
 ،)٦/٣١٣األعالم ( ، ) هــ٦٠٦- ٥٤٤) ('ابن خطیب الر( 'النسب ومولده في الر ف�قال له 

 ٢٨/١٩٤كبیر التفسیر ال ) 4(



 

١٤٤

أن القادر على إعادة الماء من األرض إلى السماء ومن السماء إلـى األرض، �ـالمطر، قـادر 
  .على المعاد

خلوقاته؛ لتنب�ه األنام إلى مـا فـي وأقسم هللا تعالى ب�عض م:"  �قول الشیخ عبدالقادر المغرAي
'، و0ـذEر الـراز سـبب مجـيء الـدالئل فـي صـورة )١"(خلقها مـن جمیـل الـصنع وAـد�ع األحEـام

ألن المـتكلم إذا شـرع فـي أول : فلـم أخرجهـا مخـرج األ�مـان؟ نقـول: فإن قیـل " :ال�مین؛ ف�قول
ه أكثـر مـن أن �ـصغى Eالمه �حلف �علم السامع أنه یر0د أن یتكلم �Eالم عظ�م، ف�صغى إل�ـ

إل�ــه حیــث �علــم أن الكــالم لــ�س �معتبــر، فبــدأ �ــالحلف وأدرج الــدلیل فــي صــورة ال�مــین حتــى 
  .)٢"(أقبلوا على سماعه، فخرج لهم �البرهان المبین في صورة ال�مین

 وافتـــتح عبـــد الحمیـــد الفراهـــي Eتا�ـــه بـــإعالن أن المقـــصد الثـــاني منـــه إ�انـــة أن أقـــسام القـــرآن 
ل�ست إال آ�ة دالة ، وأنه �عد ذلك أحسن األقوال وفي أثناء الكتاب أعلن أنه لـم �المخلوقات  

�طمئن لهذا الرأ' إال �عد أن تأمـل فـي جم�ـع أقـسام القـرآن ، ولـم یدلـه عل�ـه إال القـرآن نفـسه 
  .من وجوه عدة

هـب أن أصـل القـسم هـو اإلشـهاد، ولكنـه لكثـرة اسـتعماله : ً وتوهم أن �عارضه معارض قـائال
تعظــ�م صـــار Eـــالمنقول وصـــار أصـــله Eالمـــذهول عنـــه، فـــال �ـــصار إلـــى األصـــل إال بـــدلیل لل

  .ّواضح بین
 المعنى الخاص ألقسام القرآن إال بداللة القرآن من وجوه اسلمنا ولكنا لنذهب إلى هذ: وأجاب

  :Eثیرة، دونك ب�انها
ذ �میـــز بـــین وحینئـــ. �ســـنة القـــرآن فـــي اســـتعمال �عـــض الكلمـــات مـــرة � وأخـــر للعبـــد :األول

ًوجوهها حتى ال �Eو مخالفا لجاللة رAنا، مثل Eلمة الصالة فإنها الرحمـة مـن هللا، والـدعاء : ن
  .من العبد

عل�ه، بذEر األمور الدالـة تـارة علـى �  حمل النظیر، وتفسیر اآل�ات ب�عض، فإنك تر:انيّالث
  .یتفEر فیها�أسلوب القسم بها، وأخر على أسلوب اآل�ة والعبرة، وEلها إشهاد لما 

داللـــة المقـــسم �ـــه نفـــسه، فالعاقـــل ال یتـــوهم أن هللا �ـــضع مخلوقاتـــه موضـــع المعبـــود  :الـــثّالث
  .المقدس

                                                             

 المط�عة -القاهرة. تصح�ح وتعلی9 علي دمحم حسب هللا . ، للشیخ عبدالقادر المغرAيتفسیر جزء ت�ارك: انظر ) 1(
، ص٩٩ ص.هــ١٣٦٨األمیر0ة،  '، نقال من أسالیب القسم في العر�Aة للمراو ً:٤٧٦ 

 ٢٣- ٢٢سورة الذار0ات  ) 2(



 

١٤٥

 فـإن القـرآن وضـع أكثـر هـذه األقـسام ،المناسـ�ة الظـاهرة بـین المقـسم �ـه والمقـسم عل�ـه :ا�عّالر
  .�حیث ال تخفى على العاقل جهة داللتها على ما أقسم عل�ه

��*���m�R��S��T��U:المقـسم �ـه علـى طر0ـ9 تعمـ�م اآل�ـات الدالـة ، Eمـا قـال تعم�م :الخامس
W��X��Y�����l )مـا قـال تعـالى،)١E ،ًفلم یترك شـیئا إال وقـد أقـسم �ـه:�m�j��k��l��m��n��o�l 

ًفلـــم یتـــرك شـــیئا إال وقــــد أنطقـــه �حمـــده وأشـــهده �مجــــده، و�ـــش�ه هـــذا التعمـــ�م اســــتعمال ) ٢(
ـــابلین، حیـــث أقـــسم �ا ـــسماء ، فEیـــف �ظـــن أن هللا عظـــم Eـــل ٌالمتق ـــل والنهـــار، واألرض وال ّللی

  )٣(شيء، والسبیل إلى جعله آ�ة دالة ظاهرة ، فال �صار إال إل�ه
aمـا قـال :ادسّلسE و المقسم �ـه دلـ�ال للعقـالءE ًما یت�ع المقسم �ه من التنب�ه على ���������m�A:ن

*��C��D���*F��G*I��J��K*��M��N��O��P��Q��Rl  الجملـــة األخیـــرة مثـــل مـــا فهـــذه 
 m�p�������q��r��s��t������u����lًتجــد Eثیــرا فــي القــرآن �عــد ذEــر الــدالئل، Eمــا جــاء فــي اآل�ــة 

)٤.(  

���m�A:ذEر المقسم �ه على صفه خاصة تشیر إلـى جهـة االسـتدالل Eقولـه تعـالى :ا�عّالس

B������C����l.   
عــن وجــه االســتدالل  لدالــة ثــم التعبیــرمــا �ــسب9 المقــسم �ــه مــن صــر0ح ذEــر اآل�ــات ا :امنّــالث

   .ومثل لذلك �سورة الذار0ات
  :تنوع األسالیب/ ٤

ففـي مجـيء القـسم فــي الـذEر الحEـ�م فــي مواضـع متفرقـة متعــددة ، تنـوع لألسـالیب، وفــي      
َّتنـــوع األســـالیب وتـــصر0ف اآل�ـــات إ�قـــاp للقلـــوب واذEـــاء للمـــشاعر؛ ألن الـــنفس  مجـــيء ُّ تمـــلٕ

قواحدة، لذلك تعددت طر الكـالم وتنوعـت األسـالیب فـي الخطـاب القرآنـي، الكالم على وتیرة 
ٕحیث تنوعت األسالیب من توEید إلى تعجب إلى استفهام إلـى قـسم، والـى ذلـك أشـار التنز0ـل 

                                                             

 .٣٩ ،٣٨:سورة الحاقة ) 1(

 ٤٤: سورة اإلسراء ) 2(

 ٤٤: سورة اإلسراء ) 3(

 ٦٧:سورة النحل ) 4(



 

١٤٦

ــــــــــــــــــــــــز  )١( �m�Õ��Ö��×��Ø���Ù��Ú��Û��Ü��Ý��Þ��ß��à��á��â����l:العز0
  .)٢( �m�§��¨��©���ª���«��¬��®��¯���������°��±��²����l:وقوله تعالى،

 Eان ابن الق�م یذEر في أكثر المواضع القـسم�ة وجـه التناسـب بـین المقـسم �ـه والمقـسم عل�ـه 
 و�عـد ذلـك خطـوة Eبیـرة فـي التفـسیر ال�الغـي ألسـلوب ،)التب�ـان فـي أقـسام القـرآن( في Eتا�ه 

ه القلیلــة القــسم فــي القــرآن الكــر0م وتنوعــه، وهــذا مــا یجعــل القــسم أوجــز األســالیب، ألن Eلماتــ
 مـن )٣('�حا� �ه من المعـاني والـدالالت المتنوعـة؛ فمـن ذلـك مـا لحظـه الب�ـضاو ال 'تحو ما

:" ، قـال )٤( �m�A��B��C��*��E��F��G��H����l:داللة من وصف السماء في قوله تعالى
ولعل النEتة في هذا القسم تشب�ه أقوالهم في اختالفها وتنافي أغراضها �الطرائ9 للسموات في 

���m�s:السماء واألرض في قولـه تعـالى)٥(ووصف أبو السعود "  اعدها واختالف غا�اتهات�

t��u����������*����w��x��y����*����{����|���}����l  ّفــإن وصــف الــسماء واألرض عنــد األقــسام " �قولــه
بهما على أحق�ة القرآن الكر0م الناط9 �ال�عث �ما ذEره من الوصـفین، لإل�مـاء إلـى أنهمـا فـي 
أنفــسهما مــن شــواهده، وهــو الــسر فــي التعبیــر �الــصدع عنــه، وعــن المطــر �ــالرجع، وذلــك فــي 
تــشق9 األرض �الن�ــات، المحــاكي للنــشور حــس�ما ذEــر فــي مواقــع مــن التنز0ــل ال فــي تــشققها 

  ) ٦"(ن�العیو
نإن العرب Eانوا یزعمو أن السحاب �حمل الماء من �حـار األرض :" ً مثال)٧(قال الشوEاني

، أمــا " هــو  الــسحاب یرجــع المطــر :" )٨(، ومنــه قــول ابــن ع�ــاس" ه إلــى األرضثــم یرجعــ
                                                             

 .١١٣:سورة طه ) 1(

 .٢٧:الزمرسورة  ) 2(

'هو عبدهللا بن عمـر بـن دمحم بـن علـي الـشیراز أبـو سـعید ناصـر الـدین الب�ـضاو قـاض مفـسر، صـاحب أنـوار التنز0ـل  ) 3( '
 ).٤/١١٠األعالم ( وأسرار التأو0ل، توفي سنة خمسة وثمانین وس�عمائة 

 .٨ ،٧:الذار0اتسورة   )4(

هو دمحم بن دمحم بن مصطفى العماد' المولى أبو السعود، مفسر شاعر من علماء الترك المستعرAین، صـاحب التفـسیر  ) 5(
 .٧/٥٩، األعالم ) هـ٩٨٢-٨٩٨(المعروف �اسمه وقد سماه إرشاد العقل السل�م إلى مزا�ا الكتاب الكر0م 

 ٩٩ ص تفسیر جزء ت�ارك للمغرAي: انظر ) 6(

البـــدر (   هــــ ١٢٥٠-١٣٧٣هـــو دمحم بـــن علـــي بـــن دمحم بـــن عبـــدهللا الـــشوEاني، فق�ـــه مجتهـــد  مـــن �Eـــار علمـــاء الـــ�من،  ) 7(
 ).٦/٢٩٨، األعالم ٢٢٥-٢/٢١٤الطالع 

هو عبدهللا بن الع�اس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الع�اس ابن عم رسـول هللا صـلى  ) 8 (
عل�ــه وســلم، وهــو ترجمــان القــرآن وحبــر هــذه األمــة ولــد قبــل الهجــرة بــثالث ومــات �الطــائف ســنة ثمــان وســتین مــن هللا 

 ).٣٣٤-٢/٣٣٠اإلصا�ة ( الهجرة، 



 

١٤٧

الــصدع فف�ــه إشــارة إلــى تــصدع األرض وتــشققها عنــد خــروج الن�ــات منهــا ولــذلك نجــد �عــض 
الـصدع هـو مـا تتـصدع عنـه األرض " المفسر0ن �فسره �الن�ات، إذ نجد في روح المعـاني أن 

ّألنـه �ـصدع األرض فتنـصدع �ـه وEأنـه قیـل " ً مجـازامن الن�ات وأصله الش9 سمي �ه الن�ات
ٕواذا Eـــان هـــذا Eـــذلك فـــي معنـــى الرجـــع وفـــي معنـــى . واألرض ذات الن�ــات الـــصادع لـــألرض

مـن قولـه ) إنه( ًالصدع فإن المناس�ة واضحة جدا بین القسم والمقسم عل�ه وهو الضمیر في 
 علــى - �قتــض�ه الــس�اق العــام للــسورة حــسب مــا–العائــد   �m�{����|���}����*_��`����a����l:تعــالى

ًال�عــث والنــشور، ال علــى القــرآن Eمــا نجــده فــي جم�ــع التفاســیر تقر�0ــا، ذلــك أن هللا ســ�حانه 
وتعـالى ـأراد مـن خـالل هـذه الـسورة الكر0مـة أن �حقـ9 علـى الكفـار وأن یؤEـد لهـم أمـر المعـاد 

��m:علــى لــسان �عــضهمالــذ' ســجل القــرآن نفــسه فــي عــدة مواضــع إنEــارهم لــه Eقولــه تعــالى 

{��|��}���~��������¡��¢��£���¤�����l )وقولـــــــــــــــــه) ١:�m�{��|��}���~��������¡��

¢��£���¤�����l )ـــــــــــــــــــه)٢  �m�x��y��z������{��|�������}��~��_��`����l:وقول

وغیر ذلك من اآل�ات البینات التي بدا إنEار الكافر0ن ألمر ال�عث والنشور فیها واضحا  )٣(
كــر0م إلــى هــذا األســلوب الب�ــاني الـدقی9 وهــو القــسم �آ�ــات هللا التــي تتجــسد فیهــا فلجـأ القــرآن ال

ًظواهر مشاكلة لل�عث والمعاد، وهي ظواهر تمر �اإلنسان حینـا �عـد حـین وال �ـشك فـي أمرهـا 
 الــذ' تــضمن –ّألنهــا تحــدث وتتجــسد أمامــه، فEــأن القــرآن أراد أن یلفــت أنظــارهم بهــذا القــسم 

ــا أنEــم تــرو Eیــف تحمــل  الــسماء –ألرض ذات الــصدع الــسماء ذات الرجــع وا ن إلــى أنــه Eن
 وEمـا أنEـم تـرومن ،الماء مـن �حـار األرض وانهارهـا ، ثـم تعیـده وترجعـه علـى شـEل  أمطـار

نEیــف أن األرض تكــو قاحلــة میتــه فی�عــث هللا فیهــا الح�ــاة مــن جدیــد فتــشق9 وتتــصدع عــن 
نعاد لكــم الح�ــاة وت�عثــو �عــد مــوتكم مــن  فEــذلك أنــتم �عــد مــوتكم ســت– رمــز ح�اتهــا –الن�ــات 
  .جدید 

 ولعل ما یؤEد هذا المعنى الذ' فهمناه و0ز0د النفس طمأنینة إل�ـه أن القـرآن الكـر0م قـد سـجل  
 �عـث الح�ـاة فـي األرض �عـد موتهـا و�عـد الح�ـاة فـي –هذا التناسـ9 العجیـب بـین الظـاهرتین 

���m�o��p��q��r:ي قولــه تعــالى�األمــوات داللــة إحــداها علــى األخــر بوضــوح ، وذلــك فــ

                                                             

 ٣٥: نالمؤمنوسورة  ) 1(

 ٣٥: ن المؤمنو سورة )2(

 ٦٧:  النمل سورة )3(



 

١٤٨

s��t��u��v���w��x*����z��{��|��}��~�*���¡��¢£��¤��¥�����¦��
§¨��©�������ª��l )المقـسم �ـه( و�ظهر هذا المعنـى أمـر المـشاكلة بـین إح�ـاء األرض ) ١ (

  . ٕواح�اء الموتى
  :، منها)٢('Eاظم الراو أس�اب إقسام هللا، س�حانه وتعالى، في القرآن الكر0م. وقد ذEر د

َّـ الغالب على معنى القسم اإلشهاد، واإلشهاد أصل القسم ومنشؤه ول�س معنـى ذلـك أن Eـل ١ َّ
ِما �شت9 من الشهادة یدل على القسم َ َ ُّ ُّ.  

َّ فعندما �قسم، س�حانه وتعالى، Eأنه �شهد ما أقسم �ه على ما �قولـه فیتعـذر علـیهم اإلنEـار،  َ َ َْ ُ َّ
  ). ٣ (E :m�~�����¡��¢���£���¤��¥��¦���§����lما في قوله

َّـ أقسم، س�حانه وتعالى، بذاته لتصح�ح االعتقاد وتوج�ه النـاس إلـى عـدم القـسم إال �ـه جـل ٢
  ). ٤( �m�c��d��e��f���g�������h��i��j����l:شأنه، قال تعالى

����m�A��B: ـ أقسم، س�حانه وتعالى، �مخلوقاتـه لالسـتدالل علـى وحدانیتـه، قـال تعـالى٣

*D��E��F������*H��I�����J��l )٥ .(  
َّـ إن النفوس تمل الكالم على وتیرة واحدة، ولما Eان للقسم تأثیره في النفوس، فا�، س�حانه ٤ ٍ ٍ ُّ َ َّ

ٌوتعالى، �قرع أسماعهم Eلما استجد أمر مهم ٌ َّ َّ .  
  . نـ Eو القسم إنشاء؛ فأن ذلك یبهم طر90 اإلنEار على الخصم و�حمله على التفEیر٥
ِّقسم، س�حانه وتعالى، ألن في القسم إظهار التأكید والجد في القولـ �٦ َّ .  
ــ أقــسم، ســ�حانه، لحEــم Eثیــرة، منهــا مــا یلفــت النظــر إلــى مواضــع العبــرة فــي هــذه األشــ�اء ٧ َـ

َّالمقسم بها والحث على تأملها، ومنها ما ینیر السبیل و0وضح الحجة و0بین المحجة ََّ َُ ُ َُِّ ِّ ُّ ّ .  
ِّـاألقـسام قـد صـدرت بهـا اآل�ـات أو ذEـرت السـتئناف الكـالم، وذلـك یوجه الـسامع َّـ إن أكثر ٨ ُ َ َِ ُ ِّ ُ

َّإلـــى اإلصـــغاء، فالمـــألوف عنـــد النـــاس أن االبتـــداء �القـــسم فـــي الكـــالم یـــوحي �أهم�ـــة األمـــر  َّ
  .المذEور �عده ف�صغي الناس إلى الكالم �اهتمام أكبر

                                                             

 ١١- ٩: ق سورة )1(

 ٤٧٢ (م١٩٧٧الجامعـة المستنـصر0ة .�غـداد . �١. 'اظم فتحـي الـراوEـ. د. أسالیب القسم فـي اللغـة العر5mـة :ینظـر )  2(
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  ٢٣: الذار0اتسورة  )  3(

  ٦٨: سورة مر0م ) 4 (

  ٣-١: سورة الشمس )  5(



 

١٤٩

َّت العـرب تجا�ــه اإلنEـار �ـال�مین، فــرد هللا، أكثـر أقـسامه، سـ�حانه، لمجابهــة اإلنEـار، وEانـ.٩
َّس�حانه وتعالى، علـى إنEـارهم �القـسم فقـال، جـل شـأنه ِ َ َ :m�Û���Ü��ÝÞ��ß��à��á��â���

ãä��å��æ��ç�����l )١ .(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 ٥٣: یونس)   1(



 

١٥٠

  نياّالم�حث الث

  داللة ألفا^ القسم المستعملة في القرآن الكر;م
  

التــي اســتعملت فــي القــسم " ألــى" و" أقــسم" و" حلــف  ":لفــاp القــسم Eــل مــنیــراد بداللــة أ     
 pمعنــى واحــد، أم أن لكــل واحــدة مــن هــذه األلفــا� pالقرآنــي، فهــل اســتعمل التنز0ــل هــذه األلفــا
ًمعنى خاصا بها، تتمیز �ه عن غیرها؟، وهل واف9 هذا االستعمال القرآني ما ورد في معاجم 

ي Eالمها؟ أم Eان لالستعمال القرآني خصوص�ة في االستعمال؟ اللغة وما استعملته العرب ف
�معنى واحد، وأنهما لفظان مترادفان " أقسم " و"حلف"فتذEر المعاجم اللغو�ة أن " حلف" فأما 

قیؤد�ان معنى واحـدا مـن غیـر فـر أو تمییـز بینهمـا، وقلمـا تفـر بینهمـا المعـاجم، فهـا هـو ذا  ّق ّ ً
القــسم : الحلــف والحلــف"  :)١( علــى تــرادف بینهمــا ف�قــول ّابــن منظــور �فــسر الحلــف �القــسم

ًأقــسم، �حلــف حلفـا وحلفــا ومحلوفــا: لغتـان، حلــف أ' أحلــف محلوفــة، "  :وقــال الفیـروز أ�ــاد'" ً
  .)٢("ًقسما: أ'

الحلــف أصــله ): " ٣(�و0ــر الراغیــب األصــفهاني أن الحلــف �عبــر �ــه Eــل �مــین، ف�قــول     
  ".ّبها العهد، ثم عبر �ه عن Eل �مینال�مین الذ' �أخذ �عضهم من �عض 

، أنهـم قـد ذهبـوا إلـى "حلـف" و0لحs من أقوال علماء المعاجم السا�قة فـي تفـسیرهم لفظـة     
ّولعل الذ' دعاهم إلـى القـول بـذلك هـو ورود Eثیـر مـن شـواهد ". أقسم" ترادف معناها �معنى 

  ):٤(قول النا�غة الذب�اني، من ذلك "أقسم"�معنى " حلف" الشعر الجاهلي أتت فیها لفظة 
  ُ وهو طائعٍ ذو أمةَّنَمَوهل 5أث * ً ر;�ةَكِ لنفسْ فلم أتركُحلفت

ّ معتذرا إل�ه ومؤEدا ذلك �الحلف لینفي )٦(في هذا البیت یخاطب الملك النعمان) ٥(فالنا�غة  ً
حـر0ض علـى أن �ـصدق فـي �مینــه، تًعـن نفـسه مقولـة نـسبت إل�ــه Eـذ�ا، فهـو فـي هـذا المقــام 

  ".أقسم" في هذا الموضع أتت �معنى " حلف"  �شیر ذلك أن مما
  ):٧(نومن ذلك قول األعشى م�مو بن ق�س، یهجو عمیر بن عبدان ف�قول

                                                             

 "حلف" لسان العرب مادة  ) 1(

 "حلف" القاموس المح�� مادة  ) 2(
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  ِرمــــخَ مَعدَه �َ جاوزنٌ إذا مخرم  * إلى منىِاتـــــصِاقَّ الرِّربـــــــــــُحلفت ب     
ُّوصا قد أضر بها السُ خٌضوامر           ّ ُّ وطا�قن مش5ا في الس * Xرــــً   ّحدمُ المِر;جً

َقیت أس�ابُور   *  ًةــــــّب ثمانین قامــــــــُ في جَ Eنتْلئن         ِمَّلُسِ �ِ السماءّ
َ حتى تَولـــــــــك الق5َستدرجنِل       مَلجُ �مُ أني عنك لستَوتعلم*    ّرهــــــــهّ

ًضوامر الهـز0الت وهـن یجتـز جـ�ال �عـد ففي هـذه األب�ـات �قـسم األعـشى بـرب اإلبـل الـ      ّن ّ
ّجیل، مخاط�ا خصمه، لئن اختفى خصمه في بئـر ثمـانین قامـة أو طـار فـي الـسماء ل�ـصلن  ً

  .هجاؤه و0درEه أینما Eان، ول�س الشاعر �عاجز عن هجائه
ّا وهـو فـي مقـام التحـد' والهجـاء لخـصمه أن صّو0بدو من هذه األب�ات أن األعشى Eـان حر0ـ ً

فـي هـذا الموضـع قـد " حلـف"  �القسم، فحلف برب اإلبل، مما �شیر ذلـك إلـى أن یؤEد Eالمه
جاءت في س�اق توEید ال�مین الصادقة التي �حرص صاحبها على أن �صدق فیها، فجـاءت 

  .في داللة التوEید" أقسم" في هذا الس�اق �معنى " حلف" 
المعــاجم یجــدر بنــا و�عــد هــذا االســتعراض لــ�عض نــصوص الــشعر الجــاهلي وآراء علمــاء     

العــودة إلــى نــصوص القــرآن الكــر0م، لنــستقرئها حتــى نــصل إلــى اإلجا�ــة علــى التــساؤل الــذ' 
داللــة واحــدة، Eمــا  هــو ي فــ" أقــسم" �معنــى " حلــف " هــل اســتعمل القــرآن الكــر0م الفعــل: مفــاده

 لكل ًالحال في الشعر الجاهلي وما ذهب إل�ه علماء المعاجم، أم أن األمر یختلف تماما وأن
؟ ما نجده في القرآن الكـر0م هـو أن مـادة  قـد وردت فـي ثالثـة عـشر " حلـف" �منها داللة أخر

ًموضــعا Eلهــا جــاءت �غیــر اســتثناء فــي الحنــث �ــال�مین، وجم�ــع هــذه المواضــع جــاءت فــي 
   .)١( �m�¬��®��¯���°��±����l:السور المدن�ة عدا آ�ة واحدة وردت م�Eة هي قوله تعالى

��m�Ç: اضــع جــاءت فــي ســ�اق الحــدیث عــن المنــافقین عــدا قولــه تعــالىوEــل هــذه المو   
È���������É��Ê��ËÌ��Í���Îl )٢(.  
ًفهذا هو الموضـع الوحیـد الـذ' جـاء خطا�ـا للمـؤمنین، وهـو فـي الوقـت نفـسه حـدیث عـن     

 ّنین إلى تكفیر أ�مانهم التي قـد حنثـوا فیهـا، وEنـىمEفارة ال�مین والحنث فیها، وف�ه دعوة للمؤ
ًإذا أقسمتم مثال، وفي ذلك " ولم �قل " إذا حلفتم: " فقال" ْالحلف" النص القرآني عن الحنث بــ

ًإشارة إلى ارت�ا� الحلف �الحنث، و0ر �عضهم أن هناك تقدیرا �الحـذف فـي الـنص القرآنـي،  �
                                                             

 .١٠:لقلمسورة ا  )1(

 .٨٩ سورة المائدة  )2(
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'نثـتم، والـى ذلـك أشـار الزمخـشر فقـالحذلك Eفـارة أ�مـانEم إذا حلفـتم ف: وتأو0له  " والمعنـى: " ٕ
وحنثــــتم، فتــــرك ذEــــر الحنــــث لوقــــوع العلــــم �ــــأن الكفــــارة إنمــــا تجــــب �الحنــــث فــــي " إذا حلفــــتم

  .)١("الحلف
" الحلـف"  ونز0د عل�ه �أن النص القرآني قد ترك ذEر الحنث فـي هـذا الموضـع اكتفـاء بـذEر 

 عـــن الحنـــث ّلـــك Eفـــارة أ�مـــانEم إذا حنثـــتم، فEنـــىذ: لداللـــة الحلـــف علـــى الحنـــث، فEأنـــه قـــال
  .ف لداللة Eل منهما على اآلخر�الحل

 Eمــا –ین ق وأمــا �ق�ــة المواضــع التــي ذEــر فیهــا الحلــف فEانــت فــي ســ�اق الحــدیث عــن المنــاف
 �حلفهـم الكـاذب، ال - ملسو هيلع هللا ىلص-ٕ وابراز Eذبهم وحنثهم ومحاولة خداعهم المؤمنین والرسول–ذEرت 

ز0ــف ي هــي الــسورة الفاضــحة لســ�ما أن ســتة مــن هــذه المواضــع وردت فــي ســورة التو�ــة التــ
  :، وهذه اآل�ات هيالمنافقین والكاشفة لحق�قتهم

ـــــــــــه تعـــــــــــالى -١ ���m�^��_��`��a��b���c��d��e��f��g��h:قول
il )ن، فهــــم �حلفــــو أنهــــم ال �ــــستط�عو الخــــروج مــــع المــــسلمین للجهــــاد)٢ وهم بهــــذا ،ن

      ،�m�f��g��h��i�l:نالحلف الكاذب یهلكو أنفسهم، وقد فضح هللا نوا�اهم الكاذ�ة فقال
Eًما أن في ذلك إشارة خف�ة أ�ضا إلى أن من تحلفو �ه Eذ�ا قد علم Eذ�Eم وحنثكم نً ّ. 

، ففــي اآل�ـــة األولــى Eـــان )٣( �m�T��U��V��W��X��Y��Z��l:قولــه تعـــالى -٢
 وفـي هـذا الموضـع جـاء ؛)نإنهـم لكـاذبو: (ً إ�اهم صـر0حا �قولـه– عز وجل –تكذیب المولى 

ٕ، وفـي هـذا تكـذیب لمقـولتهم واشـارة إلـى حنـثهم )هـم مـنEم ومـا: (ًن�ا �قولهتكذی�ه لمقولتهم ضم
  .في حلفهم

���m�A��B��C��D��E��F��G���H��I��J���K:قولــــــــــــه تعــــــــــــالى -٣

L����l )٤.( 

 )٥( �m�O��P���Q��R��S��T��U��V��W��X��Y�l:قوله تعالى -٤
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ٕفي هذا الموضع على تعمدهم الكـذب والحنـث، وان" ن�حلفو" ُّوتدل لفظة  -٥ ن Eـانوا �ظهـرو ّ
ّغیر ذلك إال أنهم فـي حق�قـة األمـر وواقـع الحـال قـد Eـذبوا وحنثـوا، بـدلیل تكـذیب التنز0ـل لهـم  ّ

 . �m�S��T��U��V��l:�قوله
 �mb���c��d��e��f��g��h��ij��k����lm��n��ol:وله تعالىـــــق -٦
)١ ( 

ل المـــولى -٧ ّحتـــى ال یتـــوهم متـــوهم أن �m n��ol: �قولـــه-ّ عـــز وجـــل-ّـــوقـــد عل ِّ  أمـــر هللا ّ
ّلفهم وأنها حلوفات صادقة، فأتى حًللمؤمنین �اإلعراض عن المنافقین حالة حلفهم Eان إبرارا ل

ًف�Eــو تكــذی�ا ضــمن�ا لحلفهــم، وتوضــ�حا وتأكیــدا للمــؤمنین " إنهــم رجــس" التعلیــل �عــد األمــر  ً ً ً ن
 یجــد' حتــى �عرضــوا عــنهم و0ترEــوا معــاتبتهم، فــإن مــن Eــان هــذا حالــه فــال ینفعــه العتــاب وال

 .معه النصح
ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى -٨ ����m�x��y��z���{|��}����~��_��`��a��b��c��d��e:قول
f��������l )٢ (. 

  m�Q��R��S���T��UV��W��X��Y��Z�����l �:قوله تعالى -٩
ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى -١٠ ���m�`��a�����b��c��d��e��f���g��h��i��j��k:وقول

l��m���n����*p��q������r��s��t�����u��v��w��x��
y��z��{��|���}���������~��_����*a��b��c��d��e���f��g��h��
i��j��k��l��m���n��o��p����l )٣(.   

�����m��v����w�������x���y����z��{���|��}��~��_��`��a��b��c����d��e��f:وقولــــــه تعــــــالى -١١

g��h����l )٤(.   

ـــــــــــه تعـــــــــــالى -١٢ ���m�µ��¶�������¸��¹��º��»��¼�������½��¾¿��À��Á���Â��ÃÄ��Å������Æ������Ç:قول

È����l )٥ (.  

                                                             

 .٩٥:سورة التو�ة)  1(

 ٩٦:سورة التو�ة ) 2(

 ١٠٧:سورة التو�ة  ) 3(

 ٦٣-٦١:سورة النساء ) 4(

 ١٤:سورة المجادلة ) 5(



 

١٥٤

ـــــــــه تعـــــــــالى -١٣ ��m�µ��¶�������¸��¹��º��»��¼�������½��¾¿��À��Á���Â��ÃÄ��Å������Æ������Ç: قول

È����l )رها مس�قا وردت في س�اق الحـدیث عـن المنـافقین ،  )١Eل اآل�ات التي ورد ذEًف ّ
لمواضـع فـي في جم�ع تلك المواضع إلى المنافقین، وقد وردت تلـك ا" حلف" وقد أسند الفعل 

 فقـد بـرزت ظـاهرة النفـاق فـي مجتمـع المدینـة، وقـد - النساء والتو�ة والمجادلة-السور المدن�ة
ًتصد� لها القرآن الكر0م وفضحها وEشف ز0فها، عدا موضعا واحدا نزل في سورة م�Eة وهـو  ً

   .)٢( �m�¬��®��¯������������°��±����*³��´��µ�����l:قوله تعالى

�عنـي الحنـث فـي ال�مـین " حلـف" ّارة واضـحة وAینـة علـى الفعـل ففي هـذا الموضـع إشـ -١٤
ّوالكــذب فیهــا، فقــد ذم هللا عــز شــأنه فــي هــذا الموضــع مــن �Eثــر الحلــف حیــث وصــفه بــــأنه  ّ "

ب�حـة وهـي صـفة ق" ّحـالف"  لنـا أن Eلمـة حقیـر، ممـا یؤEـد: أ'" مهـین" ونعته �قوله " ّحالف
: " عنــي الكــذب والحنــث فــي القــسم، فEأنــه قــالبهــا، وفــي ذلــك داللــة علــى أنهــا ت لمــن اتــصف 

ّوEثیر الحنث في �مینه، واال فما الذم في ذلك إن Eان " Eّذاب الـذ' " القـسم" �عنـي " الحلف" ٕ
نهو تأكید لمضمو الكالم على وجه الصحة والصدق في ال�مـین؟ وممـا یؤEـد هـذا الـرأ' هـو 

�عــض األح�ــان ، فقــد اســتعملتها 'مــا ورد فــي االســتعمال اللغــو لهــذه اللفظــة عنــد العــرب فــي 
ّوEل : " أنه العرب محتملة معنى الشك والتردد والظن، جاء في القاموس المح�� للفیروزAاد'

شك ف�ــه فیتحــالف عل�ــه فهــو ّمــا � ــ و: )٣("ُومنــه Eمیــت محلــف" محلــف: "ُ نغیــر خــالص الل ". ّــ
 .)٤( "حلف حلفة فاجر، وأحلوفة Eاذ�ة: "وتقول العرب

  )  : ٥(لق5س Oومن ذلك قول امر ا
  لناموا فما إن من حدیث وال صال * حلفت لها �اw حلفة فاجر

  .ولم یرد مثل هذا مع القسم
ٌهذا شيء محلف ومحنث): " ٦(نو�قولو    ".َللذ' یختلف ف�ه فیختلف عل�ه: ُ

�مشEوك في سمنها، ال یدر أفي سنامها شحم أم ال؟: ّناقة محلفة السنام): " ٧(ًو�قال أ�ضا ُ"  
                                                             

 ١٨:سورة المجادلة ) 1(

 .١١-١٠سورة القلم  ) 2(

 "حلف" القاموس المح�� مادة  ) 3(

 "حلف" اللسان مادة ) 4(

 ٣٢'دیوان امر الق�س  ) 5(

 "حلف" م، مادة ١٩٩٦نمEت�ة لبنان ناشرو . 'األساس في ال�الغة ، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشر ) 6(

 "حلف" اللسان مادة  ) 7(



 

١٥٥

�Eمیـــت محلفـــة وفـــرس محلـــف ومحلفـــة، وهـــو الكمیـــت األحـــم واألحـــو ألنهمـــا ): " ١(و�قـــال
، و�حلـف هـذا أنـه Eمیـت  �متدان�ان، حتى �شك فیهما ال�صیران، ف�حلف هـذا أنـه Eمیـت أحـو ّ

إذا  " ُأحلـــف الغـــالم): " ٣(ف�قـــال) ٢" (احتالمـــهوالمحلـــف مـــن الغلمـــان المـــشEوك فـــي " " أحـــم
ّجاوز رهاق الحلم ، ف�شك في بل   ".وغهُ

ن حضار والــوز محلفــین –Eمــا تــسمي العــرب نجمــي      ّوذلــك أنهمــا نجمــان �طلعــان قبــل " ُــ
  )٤"(سهیل ، ف�حلف الواحد أنه سهیل، و�حلف اآلخر أنه ل�س هو، ف�قع الحنث من أحدهما

نEــل شــيء یختلــف ف�ــه النــاس وال �قفــو منــه علــى أمــر صــح�ح فهــو محلــف، " وEــذلك      
  )٥: (محلف ومحنث: ختلف ف�هوالعرب تقول للشيء الم

 -الحلـف" ، قـال ابـن حجـر"الحلـف منفقـة للـسلعة ممحقـة للبرEـة:" وجـاء فـي الحـدیث الـشر0ف
  .)٦("ال�مین الكاذ�ة:  أ'-�فتح المهملة وEسر الالم

'وممـــا ســـب9 ذEـــره یتـــضح أن الحلـــف ال یخـــرج مـــن دائـــرة الـــشك والتـــردد، و�حـــو معنـــى       ّ
ًالحــالف مــا �Eــو معرضــا للحنــث فــي �مینــه، ألنــه �حلــف علــى ًالحنــث والظــن غال�ــا، وعل�ــه ف ّ ن

ًالظن والوهم، وهو في التنز0ل أكثر داللة على ذلك Eما أوضحنا سا�قا ّ.  
ًأمــا القــسم فتفــسره المعــاجم اللغو�ــة �ــالحلف دو أن تــذEر فرقــا بینهمــا، قــال ابــن منظــور : " ن

مخرج ، والجمع أقـسام، وقـد أقـسم مثل ال ال�مین وEذلك المقسم وهو المصدر: القسم �التحر0ك
  .)٧ ("تحالفوا: حلف له، وتقاسم القوم: �ا� واستقسمه وقاسمه

حلــف، وأصــله مــن القــسامة وهــي أ�مــان تقــسم علــى :وأقــسم: " وقــال الراغــب األصــفهاني     
  .)٨("ًأول�اء المقتول ثم صار اسما لكل حلف

                                                             

 "حلف" اللسان مادة  ) 1(

 "حلف" اللسان مادة  ) 2(

 "حلف" األساس في ال�الغة ) 3(

 "حلف" اللسان مادة  ) 4(

 "حلف" اللسان مادة  ) 5(

 "حلف" اللسان مادة  ) 6(

'فـــتح ال�ـــار شـــرح صـــح�ح البخـــار) 7( ، بیـــروت، دار المعرفـــة للط�اعـــة والنـــشر، هــــ٨٥٢اإلمـــام ابـــن حجـــر العـــسقالني ت، '
 ٤/٣١٥ج) ت. �ال (، ة الثان�ةالط�ع

 "قسم" اللسان مادة  ) 8(



 

١٥٦

ّالقــسم أبلــغ مــن الحلــف؛ ألن : " ال'هــالل العــسEر بــین الحلــف والقــسم فقــ ّقوقــد فــر أبــو    
النـصیب، والمـراد أن الـذ' أقـسم عل�ـه : ّأقسم �ا� أنه صار ذا قسم �ا�، والقسم: معنى قولنا

قاطع : سیف حلیف أ': من المال وغیره قد أحرزه ودفع عنه الخصم �ا�، والحلف من قولك
 فـاألول أبلـغ؛ ألنـه یتـضمن قطـع المخاصـمة �ـا�،: ّحلف �ـا� فEأنـك قلـت: ماض، فإذا قلت

ًمعنـــى اآلخـــر مـــع دفـــع الخـــصم، فف�ـــه معن�ـــان، وقولنـــا حلـــف �فیـــد معنـــى واحـــدا، وهـــو قطـــع 
" ًأبلــغ توEیــدا وداللــة مــن " القــسم" ّونلحــs مــن هــذا القــول ألبــي هــالل أن ". المخاصــمة فقــ�

   )١("الحلف
ه یـراد �ـه الظـن و�شیر الفیروزAاد' إلى خصوص�ة یخـتص بهـا القـسم عـن غیـره، وهـو أنـ    

والقـسم العطـاء : " 'القو الذ' �صل إلى درجة الحق�قـة، و0ـنص الفیروزAـاد' علـى ذلـك �قولـه
�وأنه �قع في قل�ك الشيء فتظنه، ثم �قو ذلك الظن ف�صیر حق�قة... والرأ'،  ّ ّ")٢(.  

و0لحs في قول الفیروزAاد' أن القسم هو األقـرب إلـى الحق�قـة والـصدق مـن غیـره، وهـو أ�عـد 
  .نا �Eو عن الشك واالحتمال والظن Eما هو الحال في الحلفم

فالقسم بهذا المعنى یدل على الحق�قـة البینـة الواضـحة واأل�مـان الـصادقة، وهـذا مـا تؤ0ـده     
فــي الــذEر الحEــ�م فــي موضــع األ�مــان الــصادقة " القــسم" شــواهد التنز0ــل، حیــث ورد اســتعمال

نوتوEیدها وتوث�قها، وغال�ا ما �Eو صـا �: ومـن ذلـك قولـه تعـالى- عـز وجـل–ًدرا مـن المـولى ً
m�A��B��C������D��E��F��G����l )٣(.   

وقـــــد وصـــــف القـــــسم ) ٤ (�m�R��S��T��U��*�W��X��Y�*���[������\��]��^l:وقولـــــه تعـــــالى
���{|��}���m�q��r��s�����t���u��v��w���x��y��z:علـــى لـــسان المـــؤمنین فـــي قولـــه تعـــالى

~������¡��¢��£��������¤�����¥��¦����l )٥(.   
  )  ٦( �m�¸��¹��º��»���¼��½��¾��¿��À���������Á�����Â��Ãl:وقوله تعالى

                                                             

 "قسم" المفردات في غر0ب القرآن مادة  ) 1 (

 ٤٧قالفرو في اللغة ص  ) 2(

 .٤٠:سورة المعارج ) 3(

 .٤٠- ٣٨: سورة الحاقة ) 4(

 ١٠٦:سورة المائدة ) 5(

 .١٠٧:سورة المائدة ) 6(



 

١٥٧

وهاتــان اآلیتــان وردتــا فــي ســ�اق الحــدیث عــن الوصــ�ة واإلشــهاد علیهــا، وهــو مقــام ال یجــوز 
  .الحنث ف�ه �ال�مین

Eــاه التنز0ــل وفــي �عــض اآل�ــات أســند القــسم إلــى �عــض المجــرمین والكــافر0ن وذلــك ف�مــا ح   
'عنهم مصورا لنا وموضحا حالة تصم�مهم وعـزمهم القـو فـي تحقیـ9 أ�مـانهم وصـدقهم فیهـا،  ً ً

���m�E��F�����G��������H��I:ّ عـن أصــحاب الجنـة �قولــه– عــز وجـل -مـن ذلـك مــا حEـاه المـولى

J��K��L���M��N��*���P��Q����l )١(.   
ــتهم فــي  وعــازمنفأصــحاب الجنــة فــي قــسمهم هــذا Eــانوا جــادی     ین وصــادقین فــي تنفیــذ نی

  .هم �صرف النظر عن صحة أو �طالن ما أقدموا عل�ه من عملفنحصرم 
ً القرآن الكر0م أ�ضا إلى الجهد المبذول  مـن قبـل هـؤالء الكفـار والمـشرEین عنـد أشاروقد     

ٕصدور القسم منهم موضحا بذلك حالة تصم�مهم واخالصهم ف�ما �عتقدونه، وان Eـان خـالف  ٕ ً
نلهم أنه ح9؛ لذا فهم یجهدو أنفسهم و�0الغو في أ�مانهم وأقسامهم، فقـد أ 9ّ، إال أنه یه�الح ن

  :في خمسة مواضع هي" جهد" ورد ذEر قسمهم �ا�
���m�º��»��¼��½��¾��¿��À�����Á��ÂÃ��Ä��Å��Æ��Ç��ÈÉ��Ê:قولــــــــــه تعــــــــــالى -

Ë��Ì��Í����������Î��Ï��Ð����l) ٢ (.  

ـــــــــــه - ��£��¢��¡�������~��{|��}��m�s��t��u��vw��x��y��zچ�:تعـــــــــــالى            وقول

¤���¥��¦��§l )٣(.   

ن إال أن هـــذا مــا �عتقدونــه و0جهــدو فـــي ،ٕوان Eــان حق�قــة األمــر والحـــ9 غیــر مــا قــالوا      
ً مبینـا  ومـصورا  لنـا حالـة اقتنـاعهم ،ّتأكیده �قسمهم؛ لذا نوه التنز0ل الح�Eم إلـى معتقـدهم هـذا ً

  .ن و�عتقدونالشدیدة �ما �قولو
���m��×��Ø��Ù��Ú��Û��Ü���ÝÞ��ß���à���áâ��ã��äå��æ������ç:وقولــــــــــه تعــــــــــالى -١

è��é��ê�����l )٤(.  

                                                             

 .١٨- ١٧:سورة القلم ) 1(

 .١٠٩:سورة األنعام ) 2(

 .٣٨:سورة النحل ) 3(

 .٥٣:سورة النور ) 4(



 

١٥٨

��¥��¤£��¢��¡��������~����{��|����}���m�w��x��y��z:وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى -٢
¦��§������¨��©��ª�����«����l )١ (. 

���m�z��{��|��}��~��_��`��a��bc���d����ef��g��h:وقولــه تعــالى -٣

i��j����l )٢(.   

نوحEــى القــرآن الكــر0م عــن قــسم المجــرمین یــوم الق�امــة وهــم صــادقو ف�ــه، وذلــك قولــه       
    .)٣( �m�c��d��e��f��g��h��i��j��kl���m��n��������o����l:تعالى
نفــــیلحs فــــي جم�ــــع الــــس�اقات الــــسا�قة أن الكفــــار Eــــانوا �قــــسمو و0جتهــــدو فــــي تأكیــــد      ن

 من اعتقادهم الجازم �صحة ما یرونـه مـن وجهـة نظـرهم علـى األقـل، ًأقسامهم، وذلك انطالق
عـن   و0ختلف مقام القسم هنا عـن مقـام الحلـف الـصادر،ٕوان Eان ذلك خالف الحق�قة والواقع

ن هناك، ذلك أن هؤالء �قسمو وهم �عتقـدو صـحة مـا �قولونـه، وقـد �Eـو اعتقـادهم المنافقین ن ن
�:حق�قة، وهـذا مـا �ـشیر إل�ـه التنز0ـل فـي قولـه تعـالى عن وهم لدیهم وذهول عن الًصادراذلك 
m�s��t��u��vw��x��y��z��{��|l )ب علــى قــولهم هــذا موضــحا )٤ ً، ثــم عق ــ ّ

ـــــــالحق�قــــــة خ ـــــــنالف مــــــا �عتقــــــدو �قــــــ ��¦��¥���¤��£��¢��¡�������~��m:وله ســــــ�حانهـــ

§��l )٥  (  
ًا أن أولئـك المنـافقین �حلفـو Eـذ�ا فهم أحرار في اعتقاد ما �عتقدونه من أوهام لدیهم، بینمـ    ن

 ، نوهم �علمو سلفا أن ما �قولونه خالف الحق�قة والواقع، وأنهـم Eـاذبو حـانثو ف�مـا یزعمـو ن ن ًن
�����m��v����w�������x���y����z��{���|��}��~��_��`��a��b��c:وذلـــــك مـــــا �ـــــشیر إل�ـــــه التنز0ـــــل �قولـــــه

d��e��f����g��h����l )٦(.   

                                                             

 .٤٢:سورة فاطر ) 1(

 ٥٣:سورة المائدة  )2(

 ٥٥:سورة الروم  )3(

 ٣٨:سورة النحل  )4(
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١٥٩

) ١( �m�Â��Ã�����Ä��Å��Æl:لقـــرآن الكــر0م عـــن إبلـــ�س �قولـــهوأمــا مـــا حEـــاه ا    
فإنــه قــد أخــرج حلــف إبلــ�س فــي هــذا الموضــع مخــرج القــسم؛ ألنــه اجتهــد ف�ــه اجتهــاد المقــسم 
ّالمجتهد في �مینه الذ' �حاول أن ی�عد عن نفسه أ' شك أو ر0ب ف�ما �قول، حتى أنه غرر 

 لعنـه -وقـد أخـرج: " ابـن القـ�م عـن هـذه اآل�ـةّ�قسمه هذا أبو0نـا علیهمـا الـسالم فـصدقاه، قـال 
اإلت�ـان �الجملـة اسـم�ة ال : القسم، الثاني: أحدهما: متعددة من التأكیدأنواع الكالم على –هللا 

: اإلت�ـــان �ـــالم التأكیـــد فـــي الخبـــر، الخـــامس: تـــصدیرها �ـــأداة التأكیـــد، الرا�ـــع: فعل�ـــة، الثالـــث
ًاإلت�ان �ه اسم فاعل ال فعال داال على ا   .لحدیثً

  الممــا ســب9 �مEــن نخلــص إلــى القــول أنــه ).٢("تقــد�م المعمــول علــى العامــل ف�ــه:  الــسادس
 �عــض العلمــاء إال أن �عــض ً، Eمــا أوضــحناه ســا�قا، " أقــسم" و " حلــف" قفــر بــین داللتــي 

 مـــن أولئـــك ؛) ٣("أقـــسم" و " حلـــف" ق قـــد أشـــار إلـــى أنـــه ثمـــة فـــر بـــین داللتـــي المعاصـــر0ن
دالرحمن بنــــت الــــشاطيء ، حیــــث تقــــول فــــي حــــدیثها عــــن آ�ــــات القــــسم الــــدEتورة عائــــشة عبــــ

قإنه ال یهو أبدا أن نفسر القسم �الحلف، وصن�ع القرآن یلفت إلى فـر دقیـ9 ): " ٤(والحلف ً ن
 والحلــف لل�مــین الكاذ�ــة –ً حق�قــة أو وهمــا –بینهمــا، فــإن لــم نقــل إن القــسم لل�مــین الــصادقة 

نین داللتهمـا  الفـر بـین العـام والخـاص، ف�Eـو القـسم نعلى إطالقها، فال أقل مـن أن �Eـو بـ ق
ر استعماله فـي الب�ـان َّطأعلى ما ،لمطل9  ال�مین �عامة، و0ختص الحلف �الحنث في ال�مین

ق وهذا الرأ' مردود على الدEتورة عائشة إذ یر ال�احـث أنـه ال فـر بـین حلـف وأقـسم "القرآني �
 . Eما أضحت في م�حث ساب9–

                                                             

 ٢١:سورة األعراف ) 1(

 ٢/٢٠١ .١٩٩٣المملكة العر�Aة السعود�ة . 'الجوزدار ابن . ' �سر السید دمحم:جمعه،بدائع التفسیر الجامع لتفسیر ابن الق5م  )2(

عودة أبوعودة ، .عائشة بنت الشاطيء وشواهد في اإلعجاز القرآني ، د.  ،د٢٢٤- ٢٢١:اإلعجاز الب�اني ص ) 3(
 ٥٢٢-٥٢٠'أسالیب القسم في اللغة العر�Aة ، Eاظم فتحي الراو  ص٢٢٣:ص

 ٢٢٤:اإلعجاز الب�اني للقرآن ص ) 4(



 

١٦٠

  

  ّالم�حث الثالث
  الداللة المعنو5ة

�قصد �الداللة المعنو�ة  ما �فهم من س�اق النص من معاني خف�ـة ، و�مEـن أن نلحظهـا فـي 
  :أسلوب القسم القرآني �طر0قتین

'Eنـــت قــد تناولــت حـــذف المقــسم �ـــه أو جوا�ــه لــدواع الترEیـــب النحــو ، وأمـــا  :ذف الحــ: ًأوال
��:الدواعي ال�الغ�ة لحذف المقسم �ه فهي Eما یلي �

c@@M  یجازاإل : 
ٕذلك إما لكونه ذEر سا�قا ، وامـا للعلـم �ـه، فممـا حـذف لـذEر سـاب9 قولـه تعـالىو  ً ّ:�m�x��
y��z���{|��}����~��_��`��a��b��c��d��e���l )١(.  

وذلـك لـدلیل متقـدم ، فقـد ذEـر فـي " هللا" فقد حذف المقسم �ه في هذه اآل�ة وهو لفs الجاللـة 
���m�b���c��d��e��f��g��h: تعـــالىاآل�ـــة الـــسا�قة لهـــذه اآل�ـــة وهـــي قولـــه

ij��k����lm��n��op��q��r��s��t���u���v����l )٢(.  
Eًمــا أنــه صــرح بــذEره أ�ــضا فــي مواضــع ســا�قة لهــذه اآل�ــة فــي الــسورة نفــسها، وذلــك فــي قولــه 

ــــــــــــــه )٣( �m�T��U��V��W��X��Y��Z��[���\��]����l:تعــــــــــــــالى ، وقول
 �m�A��B��C��D��E��F��G���H��I��J���K��L�l:تعــــــــــالى

)٤(.   
ومما حذف للعلـم �ـه قولـه ) ٥( �m�O��P���Q��R��S��T��U��V��l:وقوله تعالى
���±��°���¯®��¬��»���m�£��¤��¥���¦��§��¨��©��ª:تعـــــــــــــــــــــــــــالى
²��³��´��µ��¶��¸���¹��º��»������������¼��½��¾¿��À��Á��Â��Ã���Ä��ÅÆ��
Ç��È���������É��Ê��ËÌ��Í���ÎÏl )٦(.   
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١٦١

ه للمـؤمنین، ومعلـوم لـدیهم جـّه في هذا الموضع للعلم �ه، ألن الخطاب موفقد حذف المقسم �
 وأن الحلف �غیره ال یجوز؛ لذلك حـذف المقـسم �ـه -ّ عز وجل–نأن الحلف ال �Eو إال �ا� 

  .للعلم �ه
ففــي المواضــع الــسا�قة جم�عهــا حــذف المقــسم �ــه لداللــة اإلیجــاز، واإلیجــاز مــن ال�الغــة؛    

  )  ١"(ا ف�ه من تخفیف، �Eسب الع�ارة قوة، و0جنبها نقل االستطالة وترهلهاّعم" ًفضال" ّألنه 
  :الترEیز على الحدث-أ

���m��v����w�������x���y����z��{���|��}��~��_��`��a��b��c����d��e: وذلــــــك فــــــي قولــــــه تعــــــالى

f����g��h��l )٢ (. 

علـى حـدث الفعـل الـصادر  في هذا الس�اق الترEیـز - س�حانه وتعالى–فقد أراد المولى ب ــ 
�ـــصرف النظـــر عـــن المقـــسم �ـــه ، فـــالترEیز فـــي هـــذا الـــس�اق " الحلـــف" عـــن المنـــافقین وهـــو 

، وذلــك لیؤEــد قــ�ح التــصرف مــنهم، بــدلیل مجــيء اآل�ــات الالحقــة " ن�حلفــو" منــصرف إلــى 
���m�j:لهذه اآل�ة  متضمنة التهدید والوعید �العذاب الـشدید لهـم، فجـاء �عـد ذلـك قولـه تعـالى

k��l��m��no��p�������q��r��s�������������t����*v��w��x��y��z��{��|��}���~��

�*����¢��£��¤��¥��¦��§��¨��©���ª«��¬��®��°̄��±��²��³����l )٣ (. 

ً الترEیز على هـذا الحلـف الـصادر مـنهم ، مـرة أخـر مـشیرا فـي - عز شأنه–ّثم أكد المولى  �
 –نفـیهم ، حتـى إنهـم فـي یـوم الجـزاء سـ�حلفو لـه ذلك إلى أن صفة الكذب والحنـث متأصـلة 

ِّ أ�ــضا �األ�مــان الكاذ�ــة إ�غــاال مــنهم فــي الكــذب والنفــاق والحنــث فــي ال�مین–ّجــل وعــال ً فقــال ،ً
 �m�µ��¶�������¸��¹��º��»��¼�������½��¾¿��À��Á���Â��ÃÄ��Å������Æ������Ç��È����l:تعـــــــــــــــــــالى

)٤ (  
ًالقـسم أ�ـضا ، لینـصب الترEیـز Eلـه علـى الحـدث ففي جم�ع ما ذEرناه قد حـذف منهـا جـواب 

  .المذEور فق�
  
  

                                                             

، طاهر حمودة ص: انظر ) 1(  ٩٠:'ظاهرة الحذف في الدرس اللغو

 ١٤:سورة المجادلة ) 2(
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١٦٢

  :تجسید الحالة الوجدان5ة. ج
ن مــــصورا حالــــة المجــــرمین عنــــدما ی�عثــــو-مــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى ً:�m�c��d��e��f��

g��h��i��j��kl���m��n��������o����l )ـــــــة مـــــــن الدهـــــــشة ) ١ ـــــــ�س حال ـــــــد تل ، فق
ظة ان�عاثهم للجزاء، فأقسموا على أنهم ما لبثـوا غیـر المفزعة والمفاجأة المجرمین  المرع�ة لح

ســاعة مــن زمــان، وحــذف المقــسم �ــه، فــأوحى حذفــه فــي هــذا الــس�اق �حالــة التــوتر النفــسي، 
ًوالقل9 الشدید الذ' انتاب المجرمین في تلك اللحظة ، ففي حالة الدهشة یختصر المرء Eثیرا 

  !.من الكالم
  "المقسم �ه"  الترEیز على الجواب -د

��®��¬��»����m����¡��¢��£���¤���¥��¦§��¨��©��ª:قولــــه تعــــالى:مــــن ذلــــك

¯��°l )٢(  

  ).٣( �m�E��F�����G��������H��I��J��K��L���M��N�*��P��Q����l:وقوله تعالى
ففــي هــذه المواضــع الــسا�قة حــذف المقــسم �ــه، وقــصد بــذلك الترEیــز علــى الجــواب �ــصرف 

  :جواب القسم لدواع �الغ�ة منهاًالنظر عن المقسم �ه، وقد �حذف أ�ضا 
Q@M فـي قولـه تعـالى@:التأدب واإلجـالل sوذلـك مـا یلحـ:�m�]��^���_����`��a��bc��d��e��f���

gh��i��j��kl��m��n��o��p��q�����������r����l )وقولــــــــــه تعــــــــــالى )٤:�m�¥��¦��§���

¨������������©��ª������������«��¬��®¯��°��±��²³��´��µ��¶��¸���¹��º����l )فقـــــــــــــــــــــــــــد ) ٥
ّتأد�ـا واجـالال، وذلـك ألن ) بلـى ورAنـا: (حذفت جملة القسم في الموضـعین الـسا�قین فـي قولـه ً ٕ ً

 – للمشرEین الكفار وهم بین ید�ه - عز وجل–المقام مقام تعنیف وتقر0ع وتوAیخ من المولى 
ن فیــردو �اقتــضاب محــسور ف�ــه مــن االســتح�اء والتــأدب واإلجــالل الــذ' �مازحــه -جــل وعــال

 .م والتحسر، مما لم یتح له الت�س� في الكالم أو االسترسال في اإلجا�ةّالند
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١٦٣

R@M ٕتوس5ع المعنى واطالقه: 
��*��|��}�����*�m�r��s*����u��v����*x��y:مـــــن ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى    

~�����*��¢��£��¤l )وقولــه تعــالى) ١:�m�A�*��C��D����*��F��G������*��I��J��K������

*M��N��O��P��Q��R��������l )٢(.   
 �m�AB��C��D��*��F��G��H��I��J��K���L��M��N��O��P��l:وقولــــه تعــــالى

)٣ (.  
�وقد اختلف النحاة والمفسرو في تقدیر الجواب في اآل�ات السا�قة، فمنهم من یر أن        ن

َّالجوب محذوفا دل عل�ه الس�اق الساب9 أو الالح9، تقـدیره عنـد �عـضهم  �، وأر )٤"(ّلت�عـثن" ً
 ٕاب قـد حـذف فـي هـذه المواضـع لداللـة العمـوم ، وذلـك لتوسـ�ع المعنـى واطالقـه لكـيأن الجـو

ً، و0ثیر في ذهنه فضوال وتطلعا لما س�قع عل�ه القسم مـن ّیذهب السامع في تقدیره Eل مذهب ً
  .صنوف الجزاء، فحذف الجواب في هذا الس�اق أبلغ من إظهاره

�لمعنــى مــن إظهــاره، أال تــر أنــك لوقلــت ثــم حــذف الجــواب أبلــغ فــي ا: " ' �قــول ابــن األن�ــار
وسEت عن الجواب، ذهب فEره إلى أنواع من العقو�ة والمEروه " وهللا لئن قمت إل�ك: " لعبدك

ّمن القتـل والقطـع والـضرب والكـسرـ، فـإذا تمثلـت فـي فEـره أنـواع العقو�ـات وتكـاثرت، عظمـت 
: "  عمـا �Eـره منـه، ولـو قلـتالحال فـي نفـسه ولـم �علـم أیهـا یتقـي فEـان أبلـغ فـي ردعـه وزجـره

�، وأظهـرت الجـواب لـم یـذهب فEـره إلـى نـوع مـن المEـروه سـو "وهللا لئن قمت إل�ك ألضـرAنك
ّالضرب، فEان ذلك دو حذف الجواب في نفسه؛ ألنه قد وطن له نفسه ف�سهل عل�ه   .)٥("ن

  : داللة العالقة بین المقسم �ه والمقسم عل5ه: ًثان5ا
ین المقسم �ه والمقسم عل�ه في مجيء القـسم فـي الـس�اق القرآنـي، یلحs وجود عالقة تر�A ب 

وهذا من أسـرار اإلعجـاز الب�ـاني للقـرآن الحEـ�م، وسـر مـن أسـرار القـسم فـي التنز0ـل وهـذا مـا 
 بـ�عض مخلوقاتـه علـى أمـور �قررهـا و0ؤEـدها بهـذا - ت�ارك وتعالى–نلحظه من قسم المولى 

 عــز – لالنت�ــاه ، والمن�ـه للتفEیــر، لمـاذا أقــسم المـولى القـسم، فیــرد التـساؤل المــشروع والملفـت

                                                             

 ٦- ١:سورة النازعات ) 1(

 ٦-١:سورة الفجر ) 2(

 ٢- ١:سورة ق ) 3(

 .٥١١، ٤٩٢، ٢/٣٨٤'الب�ان في غر0ب إعراب القرآن القرآن البن األن�ار : انظر  )4(

 ).مصدر ساب9(.٥١١، ٤٩٢، ٢/٣٨٤'آن القرآن البن األن�ار الب�ان في غر0ب إعراب القر: انظر  )5(



 

١٦٤

 على خسارة اإلنسان؟ وما العالقة واالرت�ا� بینهما؟ ولم ورد القسم –ً مثال – �العصر -شأنه
؟ ولـــم ورد -ملسو هيلع هللا ىلص– لنب�ـــه - ســـ�حانه وتعـــالى–�الـــضحى واللیـــل إذا ســـجى علـــى نفـــي هجـــر هللا 

ألقـسام التـي وردت فـي التنز0ـل نـود اإلنـسان؟ وهEـذا غیرهـا مـن ا Eالقسم �الخیـل العاد�ـة علـى
  .الح�Eم
بإ�ــضاح أســرار الب�ــان فــي التنز0ــل، ) ١(وهــذه العالقــة التفــت لهــا �عــض ممــن اشــتغلوا       

ّوغفل عن ذEرها الكثیر، وهي تدخل في نطاق االجتهـاد فـي التأو0ـل، وال تعنـي �الـضرورة أن 
ّاألخیــر، وانمــا هــي محاولــة مــا قیــل فیهــا  هــو القــول الفــصل  ّ واســتح�اء مــن الــنص استكــشافٕ

  .الكر0م، لمعرفة أسراره ودالئل إعجازه وروعة ب�انه، ودقة معان�ه
  :ولعل أوجه العالقة بین المقسم �ه والمقسم عل�ه تتمثل ف�ما �أتي

c@N  عالقة المشابهة : 
�:ن ذلك قوله تعالى �قصد �المشابهة وجود صلة في الصورة بین المقسم �ه والمقسم عل�ه، م

m�b��*��d��e��f����*h��i��j��k����l������l )ففــــي هــــذه اآل�ــــة �ــــشیر ابــــن القــــ�م إلــــى ) ٢ ،
فتأمـــل مطا�قـــة هـــذا القـــسم ، وهـــو نـــور ): " ٣(العالقـــة بـــین المقـــسم �ـــه والمقـــسم عل�ـــه ف�قـــول

ت�اسـه الضحى الذ' یوافي �عد ظالم اللیل، للمقسم عل�ـه وهـو نـور الـوحي الـذ' وافـاه �عـد اح
ّودع دمحم رAــه، فأقــسم �ـــضوء النهــار �عــد ظلمـــة اللیــل، علــى ضـــوء : عنــه، حتــى قــال أعـــداؤه ّ

  ".الوحي ونوره �عد ظلمة احت�اسه واحتجا�ه
المقــسم �ــه فــي آیتــي الــضحى، صــورة ماد�ــة وواقــع حــسي، �ــشهد �ــه : " وتقــول بنــت الــشاطي

ن إذا سـجى وسـEن، دو أن الناس في Eل یوم تأل9 الضوء فـي صـحوة النهـار، ثـم فتـور اللیـل
نیختل نظام الكو أو �Eو في توارد الحالین عل�ه ما ی�عـث علـى إنEـار، بـل دو أن یخطـر  ن ن
علــى �ــال أحــد، أن الــسماء قــد تخلــت عــن األرض وأســلمتها إلــى الظلمــة والوحــشة، �عــد ألــف 
الــضوء فــي ضــحى النهــار، فــأ' عجــب فــي أن یجــيء �عــد أنــس الــوحي وتجلــي نــوره علــى 

                                                             

اإلعجــاز : ( عائــشة عبــدالرحمن بنــت الــشاطيء فــي.، ود) الب�ــان فــي أقــسام القــرآن: ( ممــن ذEــر ذلــك؛ ابــن القــ�م فــي   )1(
 ) أسالیب القسم في اللغة العر�Aة: ( '، وEاظم الراو في) الب�اني في القرآن

 ٣- ١:سورة الضحى  )2(

 ٨٤الب�ان في أقسام القرآن ص  )3(



 

١٦٥

ن فترة سEو �فتر فیها الوحي، على ما نـشهد مـن اللیـل الـساجي یـوافي �عـد - ملسو هيلع هللا ىلص–المصطفى 
  .)١("الضحى المتألف

������m�e��f����*h��i��*��k��l���*��n��o���p��*��r��s:ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى

t��*��v��w���x��y������l )٢(.   
ل حالة انـدفاعها فـي القتـال وسـرعتها  في هذا الموضع �الخی- س�حانه وتعالى–فقد أقسم هللا 

ّوEرهـــا وفرهـــا وجمو  ، -ّ عـــز شـــأنه–'هـــا الـــشرس القـــو علـــى Eنـــود اإلنـــسان وجحـــوده �ـــا� حّ
ّوالعالقة بین المقسم �ه والمقسم عل�ه بینة واضحة، ذلك أن هذا اإلنسان حالـة جحـوده بنعمـة  ّ

الخیــل ونفورهــا وعنفهــا نرAــه وEنــوده وجموحــه ونفــوره عــن طر0ــ9 هللا ، أشــ�ه مــا �Eــو بجمــح 
  .وشراسة ط�عها، فبینهما تشا�ه وتقارب

���m�A���B��*D��E��F��G*���I��J*��L��M�����N��O��P:ًمـــــن ذلـــــك أ�ــــــضا قولـــــه تعــــــالى    
Ql )٣(  

ّ �ــالنجم الثاقــب الــذ' یثقــب �ــضوئه الــشدید ظلمــة اللیــل الحالكــة - ســ�حانه وتعــالى–أقــسم هللا 
 – ما �ستره و0خف�ه ذلك اللیل من أش�اء ف�ـه فEـذلك علـم هللا ّفیبدد ذلك الظالم و�ظهر للع�ان

ّ عظــ�م ثقــب دخائــل األنفــس ومــا تكنــه صــدورها فــي أعماقهــا المظلمــة المخف�ــة، –جــل وعــال  ُ
ّف�Eتــب ذلــك عنهــا و�ــسجله علیهــا، فــال یخفــى عل�ــه شــيء فــي األرض وال فــي الــسماء، و0ؤ0ــد 

) ٤( �m�h��i������j���*l��m����n��o����p���ql:هـــذا المعنـــى مجـــيء الـــس�اق �عـــد ذلـــك �قولـــه تعـــالى
ق لهـذا المخلـو - جـل شـأنه–دلیل على الدقة الـشدیدة فـي المتا�عـة والمراق�ـة مـن قبـل الخـال9 

���m�z��{��|��*���~����_*�����a��b�����c����*�e: قوله تعـالى؛ًومن ذلك أ�ضا. اإلنسان

f��g��*���i����j��k��l��l )ّلمــح عالقــة بینــة بــین المقــسم �ــه والمقــسم ففــي هــذا القــسم ن .)٥
ُّعل�ه، یوحي بها هذا التصو0ر البد�ع في التنز0ل، ذلك أن في تنفس الـص�اح قـو  Eامنـة تبـدد ةّ

ًظـالم اللیـل، وتجعلـه یـولي مــدبرا، �عـسعس فـي هـدوء ، و0تـسلل فــي خفـاء، فتخـنس معـه تلــك 
ّنهــار، �ــش�ه فــي ذلــك تــنفس النجــوم والكواكــب الــسائرة وتختفــي �اختفائــه مــع ســطوع ضــوء ال

                                                             

 ١/٢٦التفسیر الب�اني   )1(

 ٦- ١:سورة العاد�ات  )2(

 ٤-١:قسورة الطار  )3(

 ١٠-٩:قسورة الطار  )4(

 ١٩- ١٥:سورة التكو0ر  )5(



 

١٦٦

ًالوحي، وسطوع نوره المتمثل في القرآن الكر0م، مبددا بذلك ظلمات الجهل والوثن�ة والضالل، 
وأخفــى �ــسطوعه حجتــه جم�ــع مــا ســ�قه مــن Eتــب وشــرائع Eانــت قبلــه، ودحــض بنــور برهانــه 

  .مفتر0ات خصومه
  :عالقة التقابل والتفاوت .بـ
���m�f��g�����h��*�j��k�����l��*��n��o:ن ذلــك قولــه تعــالى مــ،�قــصد بهــا مقابلــة صــورة �ــصورة 
p�������q���*��s����t��u������l )فالعالقـة بـین المقـسم �ـه والمقـسم عل�ـه عالقـة تقابـل وتفــاوت) ١، 

ّ والنهار إذا تجلى �ض�ائه، و0تفاوت الذEر في ،فعلى نحو ما یتفاوت اللیل إذا �غشى �ظلماته
فـــي الخلقـــة والخـــصائص Eـــذلك یتفـــاوت ســـعي النـــاس فـــي دن�ـــا خلقتـــه وخصائـــصه، واألنثـــى 

ًضالل وهد�، و0ز0د هذا المعنى وضوحا مجيء اآل�ات الالحقة مؤEدة هـذا التفـاوت فـي Eـل 
�قابله تفاوت في " ب �الحسنىذّبخل واستغنى وE" ومن " ّاعطى واتقى وصدق �الحسنى" من 

ســــیجنبها " ، و"  �ــــصالها إال األشــــقىوال" و" �سرعــــفن�ــــسره لل" و" ��ــــسره لل�ــــسرنفس" الجــــزء 
  ".األتقى

  : عالقة االستدالل/د
ً�ه دل�ال مؤEدا للمقـسم عل�ـهنن �Eو المقسم و�قصد بها أ     �����m�A:من ذلـك قولـه تعـالى،ً

*C��D��E��F��l )العصر؛ ألنه دلیـل بـین علـى خـسا- س�حان–، فقد أقسم هللا )٢� ّ ة رّ
ـــى ،�الـــضغ� والمعانـــاة فهـــو �عـــصر اإلنـــسان و�ـــصهره ،اإلنـــسان  ومـــروره یـــؤد' �اإلنـــسان إل

  .الشیب والكهولة والضعف فالعالقة بین المقسم �ه والمقسم عل�ه عالقة استدالل 
ـــــه تعـــــالى       ـــــسم هللا )٣( �m�\����*^��_*����a��b��c����l:وEـــــذلك قول ـــــد أق ، فق

 ذلــك ألن القــرآن خیــر دلیــل - ملسو هيلع هللا ىلص-ســ�حانه وتعــالى �ــالقرآن الحEــ�م علــى صــدق نبــوة الرســول
 لمـا اشـتمل عل�ـه مـن حEـم �الغـة تعجـز عنهـا عقـول ال�ـشر، وحجـج قو�ـة – ملسو هيلع هللا ىلص –على نبوته 

 أهـــلســـاطعة مـــن دالئـــل اإلعجـــاز وأســـرار الب�ـــان، أعجـــزت المـــشرEین وخـــصوم التنز0ـــل مـــن 
ت عجـزهم عـن اإلت�ـان الفصاحة وأساطین الب�ان على أن �أتوا �سورة من مثلـه، وحیـث قـد ثبـ

  .ّ�مثله فقد ثبت أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ح9

                                                             

 ٤- ١:سورة اللیل  )1(

   ٢-١:سورة العصر ) 2(

 ٣-  ١  :�سسورة  ) 3(



 

١٦٧

أقــسم هللا ) ١( �m�\����*^��_*����a��b��c����l:ًومــن ذلــك أ�ــضا قولــه تعــالى      
 فEـأن سـ�اق - ملسو هيلع هللا ىلص–نس�حانه �القلم وهو آلة الكتا�ة  والعلم والب�ان على نفـي الجنـو مـن نب�ـه 

ّأن من علم الكتا�ة، وعرف أسرار الب�ان، واطلـع علـى مـا جئـت �ـه مـن : لقولالنص یوحي �ا
؛ ألن مـا جئـت  ّهذا الب�ان المعجز وهو القرآن الكر0م ، یدرك تمام اإلدراك أنك لـست �مجنـو ن
، فالعالقـة بـین المقـسم �ـه والمقـسم عل�ـه عالقـة  ن�ه ال �مEن أن �صدر �ـأ' حـال عـن مجنـو

  .استدالل
   :عالقة السبب5ة/هـ

ًوقصد بها أن �Eو المقـسم �ـه سـب�ا فـي المقـسم عل�ـه، مـن ذلـك قولـه تعـالى ���m�H��I��J:ن

K���L����l )فــي هــذا الموضــع �ح�ــاة رســوله - ســ�حانه وتعــالى–، فقــد أقــسم هللا ) ٢  – 
ّ علــى إث�ــات وتأكیــد فــساد وغفلــة عقــول المــشرEین الكــافر0ن �ــا� عــز وجــل، فEــأن ســ�اق -ملسو هيلع هللا ىلص
ًأقسم �ح�اتك �ا دمحم ؛ ألن ح�اتك Eانت سب�ا في Eـشف مـا هـم ف�ـه مـن : لنص یوحي �القولا

ضــالل وغــي، وغفلــة عــن الحــ9 وفــساد العقــول، فالعالقــة هنــا بــین المقــسم �ــه والمقــسم عل�ــه 
  .عالقة سبب�ة

  

                                                             

 ٢-�١سسورة  ) 1(

  ٧٢:سورة الحجر ) 2(
 



 

١٦٨

 

  ّرا�عالم�حث ال
  وداللته في القرآن الكر;م) ال(قالقسم المسبو بـ 

@ @

قسم التي انفرد القرآن الكـر0م �اسـتعمالها، فسُأحـصي مواضـعها فـي القـرآن َّ  أما ص�غة نفي ال
الكر0م، وأعرض أس�اب نزولها، وترتیبها من حیـث وقـت النـزول، ثـم النتـائج المستخلـصة مـن 

  . ذلك
ُال أقسم (اآل5ات الكر;مة التي وردت فیها ص5غة ِ ْ وهي علـى وفـ9 ترتیبهـا  في القرآن الكر;م؛) ُ

  :في المصحف الشر0ف
@:قال تعالى @

m��Î��Ï�������Ð��Ñ*Ó��Ô�����Õ����Ö��×��*���A�����B��C�����l )١(.   
m�R��S��T��U����*�W��X��Y����*��[������\��]��^�l )٢(. 

m�A��B��C������D��E��F��G����*I��J��K������L���M���N��O���P����l )٣(.   

 m�z��{��|��}����*��_��`��a��b������l )٤(.  

m�z��{��|*�����~����_�����l )٥(. 

 m�{��|���}���*����¡��¢��*��¤��¥��¦�*������¨��©��ª��«��l )٦(.    

 m�b��c��d��e�����*�g��h��i��j����l )٧(.      
َّعلى النبـي، صـلى هللا عل�ـه وسـلم، )٨(      أما ترتیب هذه اآل�ات الكر0مة على وف9 نزولها َّ َّ

  :فعلى النحو اآلتي

                                                             

  ٧٧-٧٥: عةسورة الواق ) (1

  ٤٠- ٣٨: سورة الحاقة ) (2

  ٤١ – ٤٠: سورة المعارج ) (3

  ٢-١: سورة الق�امة ) (4

  ١٦- ١٥: سورة التكو0ر ) (5

  ١٩- ١٦: سورة االنشقاق ) (6

  ٢ – ١: سورة البلد ) (7

، )١/٢٥(رآن اإلتقان في علوم الق، )١٩٤ – ١٩٣ / ١(البرهان في علوم القرآن ، )٢٤- ٢٣(ینظر تنز0ل القرآن  ) (8
 ) ٢٢٨ – ٢٢٧(قالئد المرجان في ب�ان الناسخ والمنسوخ في القرآن 
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m�z��{��|*�����~����_�����l  
m�z��{��|��}����*��_��`��a��b������l  

m�b��c��d��e�����*�g��h��i��j����l  

m��Î��Ï�������Ð��Ñ*������Ó��Ô�����Õ����Ö��×��*���A�����B��C�����l  

m�R��S��T��U����*�W��X��Y����*��[������\��]��^�l  

m�A��B��C������D��E��F��G����*I��J��K������L���M���N��O���P����l  

m�{��|���}���*����¡��¢��*��¤��¥��¦�*������¨��©��ª��«��l   

 ) ٢(،و محEمة ال ناسخ فیها وال منسوخ)١(وهذه اآل�ات الكر0مة Eلها م�Eة

ِ       واذا تت�عنــا ترتیــب الــسور التــي ورد فیهــا القــسم صــر0حا مــن هللا، جــل جاللــه، والــسور  َِ َُ َُّ َّ ٕ
ُقسمُال أ(التي وردت فیها ص�غة  ِ َّعلـى الرسـول، صـلى هللا عل�ـه وسـلم، )٣(مـن حیـث نزولهـا) ْـ َّ

ِول�س الترتیب الموجود في المصحف الشر0ف، وجدنا أن البدا�ـة Eانـت مـع الـسور التـي فیهـا  َ ُ َّ
َّقــسم صــر0ح مــن هللا، جــل شــأنه، ثــم توالــت الــسور وEــان بینهــا التــي وردت فیهــا صــ�غة ال  (:ٌ

ُأقسم ِ َّإال أننــا نجــد أن) ُْــ ة ثــم ( مــن الــسور الم�Eــة األخیــرة مــن حیــث ترتیــب نزولهــا Eانــت َّ َّــالحاق
َّونحـــن نعلـــم أن ســـور الحاقـــة) المعـــارج ثـــم الن�ـــأ ثـــم النازعـــات ثـــم االنفطـــار ثـــم االنـــشقاق َّ)٤ (

ُال أقسم(من السور التي وردت فیها ص�غة ) ٦(واالنشقاق) ٥(والمعارج ِ ُْ (  
َّ الــسور التــي ورد القــسم فیهــا صــر0حا مــن هللا، جــل َّإن البدا�ــة Eانــت مــع :       ولــذلك أقــول

ــه، وخــواتم الــسور الم�Eــة Eانــت مــع الــسور التــي وردت فیهــا صــ�غة  َّجالل سم(ِّ ُال أق ِ ــ والــسورة ) ُْ
َّالمدن�ــة الوحیــدة التــي ورد فیهــا قــسم صــر0ح مــن هللا، جــل جاللــه، هــي ســورة النــساء فــي قولــه  َّ

                                                             

حــاتم صــالح . هـــ، تحقیــ9 د١١٧ألبــي الخطــاب، قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة الــسدوسي، ت، الناســخ والمنــسوخ: ینظــر ) (1
 البرهـان فـي علـوم ،)٢٤-٢٣(تنز0ـل القـرآن ، )٥٢: (ص.هــ١٤٠٤الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، الط�عـة األولـى، 

 ) ١٩٤-١/١٩٣(القرآن 

، ٥٩( الناســـخ والمنـــسوخ البـــن حـــزم ،  )١٩٨، ١٩٦ ، ١٩٥ ،١٩٠، ١٨٤، ١٧٢( 'ینظـــر الناســـخ والمنـــسوخ للمقـــر  ) (2
٦٥ ، ٦٣ ، ٦٢ .(  

نـسوخ قالئد المرجـان فـي ب�ـان الناسـخ والم، )١٩٤ – ١/١٩٣(البرهان في علوم القرآن ، )٢٤-٢٣(ینظر تنز0ل القرآن  ) (3
 ) ٢٢٨-٢٢٧(في القرآن 

  ٣٩-٣٨: سورة النساء) (4

  ٤٠: سورة النساء) (5

  ١٦: سورة النساء) (6
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��«���m�¬��®��¯���°������±��²��³��´��µ����¶��¸��¹������º:تعـــــــــــــــالى

¼��½���¾��¿��À�����l )ْوفي اآل�ة الكر0مة قسم لتأكید حق�قة اإل�مـان �عـد أن ) ١ ٌ
 ّ إلـى أن)٢('Eان القسم الصر0ح في السور الم�Eة توجیها للنـاس نحـو اإل�مـان، ذهـب الطبـر

نمنـو �مـا أنـزل نفال، ل�س األمر Eما یزعمـو أنهـم یؤ:" هنا رد لكالم تقدم ذEره، والمعنى)  ال(
نإل�ك، وهم یتحاكمو إلى الطاغوت و�صدو عنـك إذا دعـو إل�ـك �ـا دمحم ، واسـتأنف القـسم  -ن

   .)٤(  وقال �ه جماعة من المفسر0ن)٣ ()نورAك �ا دمحم ال یؤمنو: ( فقال–جل ذEره 
'والزعم المشار إل�ه في نص الطبر هو ما جـاء فـي اآل�ـة التـي قبـل اآل�ـة المـذEورة أعـاله    
ــــــــــه تعــــــــــالىو ���m�A��B��C��D��E��F��G��H��I��J���������K��L��M��N:هــــــــــي قول

O��P��Q��R����S�����T��U��V��W��X��Y��Z��[��\����]��^����

*�`��a�����b��c��d��e��f���g��h��i��j��k��l��m���n�l 
)٥(.   

ًف�Eــو النفــي موجهــا إلــى هــذا الــزعم الــذ' تحــدثت عنــه اآل�ــات قبــل القــسم، ثــم أكــد � القــسم ن
، وعلــى هــذا تكــو  نالحق�قــة المناف�ــة لمــا یزعمــو ًنف�ــا لــضد الحق�قــة المــراد تقر0رهــا فــي ) ال ( ن

  .المقسم عل�ه
ًوفــي ذات المعنــى �ــشیر ال�قــاعي إلــى أن النفــي فــي هــذه اآل�ــة موجهــا إلــى Eــالم ســاب9، وهــو 

ولمـا أفهـم “ :هنEو المنفي نق�ض ما أقسم عل�ه، وأنه یؤEد الكالم غا�ـة التأكیـد وذلـك فـي قولـ

                                                             

  ٦٥: سورة النساء) (1

جـامع ( 'تفـسیر الطبـر صـاحب Eتـاب ) هــ٣١٠-٢٢٤('هو أبو جعفر دمحم بن جر0ر بن یز0د بن Eثیر بن غالب الطبر) (2
نر Eـان إمامـا فـي فنـو Eثیـرة منهـا التفـسیر والحـدیث والفقـه والتـار0خ  والتـار0خ الـشهی)الب�ان عن تأو0ل آ' القرآن :  انظـر(ً

 – القــاهرة -حققــه وعلــ9 علــى حواشــ�ه محمــود شــاكر): جــامع الب�ــان عــن تأو0ــل آ' القــرآن( ، )٤/١٩١وف�ــات األع�ــان
 ١٠ /٥:ج. ندار المعارف بدو تار0خ

. ن دار المعــارف بــدو تــار0خ– القــاهرة -واشــ�ه محمــود شــاكرحققــه وعلــ9 علــى ح): جــامع الب�ــان عــن تأو0ــل آ' القــرآن() (3
 ١٠ /٥:ج

الحــ9 بــن غالــب بــن عط�ــة، ط�ــع علــى نفقــة ســمو أمیــر دولــة  ، عبــدرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العز0ــزالمحــ: انظــر) (4
 المEتــــب -'، وزاد المــــسیر فــــي علــــم التفــــسیر، ألبــــي الفــــرج جمــــال الــــدین عبــــدالرحمن بــــن علــــي الجــــوز٤/١٢٠ج. قطــــر

 .٣/٢٨٤ ، وال�حر المح�� ٥/٢٦٦، تفسیر القرطبي ١٠/١٦٣، والتفسیر الكبیر ٢/١٢٤ج.اإلسالمي

 ٦٤-٦٠سورة النساء  ) (5
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ًذلك أن إ�اءهم لقبول حEمه واالعتراف �الذنب لد�ه سـبب مـانع لهـم مـن اإل�مـان، قـال مؤEـدا  ّ
  )..."فال ورAك( الناف�ة لنق�ضه ) ال(للكالم غا�ة التأكید �القسم المؤEد إلث�ات مضمونه و

ِّ      وقــد اســتدل عــدد مــن النحــو0ین والمفــسر0ن علــى ز0ــادة  ٌْ ُسمُْــال أق(فــي ) ال(َّ بهــذه اآل�ــة، ) ِ
��«��m�¬��®��¯���°������±��²��³��´��µ����¶��¸��¹������ºوتمامهــــــــا 

¼��½���¾��¿��À�����l.  
ك:( ('ُّ قـــال الزمخـــشر Aَفـــال ور ِّـــ َ ك، Eقولـــه تعـــالى) َ Aَمعنـــاه فور ِّـــ َ َ َ:�m�F��G���l )١ (

نال یؤمنـو(علـم ولتأكیـد وجـوب ال) ٢( m�́���µ�������l معنى القسم Eما ز0دت فـي لتقو�ة) ال(فـ ُ ِ ْ ُ (
  ).٣)(جواب القسم

َ فـــال ورAـــك﴿: قولـــه تعـــالى: 'ُّ وقـــال العEبـــر ِّ َ َ َ األولـــى زائـــدة، ) ال(َّأن :أحـــدهما: ف�ـــه وجهـــان﴾َ
نفورAك ال یؤمنو(والتقدیر،  ُ ِ ْ  ) .٤)(ٌ، وقیل الثان�ة زائدة، والقسم معترض بین النفي والنفي)ُ

ــ الكر0مــة واضــح ال �حتــاج إلــى تفــسیر، وال �مEن عنــد قــراءة اآل�ــة) ال(َّ      ومــع أن معنــى  ِ ْ ُ ٌ
نعلـى الز0ـادة وتحییـدها عـن المعنـى الـذ' �فرضـه سـ�اق اآل�ـة الكر0مـة، وهـو Eــو ) ال(إحالـة 

د هـــذا ) ال( دم الـــذEر، إال أننـــي أورد عـــددا مـــن األقـــوال التـــي تؤ0 ِـــنف�ـــا لـــشيء متـــوهَّم، أو متق ٍّ َُ َ ًَ ُِ َّ ِّ ـــ َ ُ َُ ٍ ً
ِّالمعنى وتؤEده َُ:  

نفل�س األمـر Eمـا یزعمـو أنهـم یؤمنـو �مـا  ):فال(َّ�عني جل ثناؤه، �قوله :('ُّ قال الطبر      َّن
َّأنزل إل�ك وهم یتحاكمو إلى الطاغوت و�صدو عنك إذا دعوا إل�ك �ا محمد ُ ُ ن ُّن ُِ َ ُْ.  

َّ واســتأنف القــسم جــل ذEــره، فقــال ََْ نورAــك �ــا محمــد ال یؤمنــو أ' ال �ــصدقو بــي و�ــك و:ْ ُن ِّ َ ُ ُِ ْ َّ �مــا ِّ
َأنزل إل�ك حتى �حEموك ف�ما شجر بینهم َ ََ ُ ِّ ُ َّ ِ َحتى یجعلوك حEما بینهم ف�مـا اختل� بیـنهم :�قول. ُْ ْـ ً َّ

ْمن أمورهم فالت�س علیهم حEمه ُ ََ ْ)(٥ .(  
َّ      وقر0ب من هذا، ما رآه أبو على الفارسي من أن  ِّ َـَاألولى ناف�ـة لـشيء یتوهَّم، أو ) ال( (ٍّ ُ ٍ ٌ

ِمتقدم الذEر ْ َِّ َ نورAك ال یؤمنـو:(فال، ثم قیل:فقیل) ال( في إ�مانهم، فنفى ذلك بـُ ُ ِ ْ ُ َ ِّـ َ الثان�ـة ) ال(، فــ)َ

                                                             

 ٩٢: سورة الحجر ) (1

  ٢٩: سورة الحدید ) 2(

 )١٣٦-٢٩/١٣٥( ، و0نظر روح المعاني )١/٥٣٨(الكشاف  ) 3(

 )٢/١٣٧٩( ن آ'لنحو في القر0نظر التأو0ل او، )١/٣٣٩( ن آعراب القرإالتب�ان في  ) 4(

بیروت . دار إح�اء التراث العرAي. ' الراز، للفخرالتفسیر الكبیر0نظر ، و)١٥٨ – ٥/١٥٧('تفسیر الطبر  )  5(
 ) ٥/٢٣٩(، تفسیر المنار )٢/١٨٣٦( ، تفسیر القرطبي )١٠/١٦٣ (م١٩٩٥
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ُمتعلقة �القسم، متلق�ة له وهي تدل على المحذوف المتقدم الذEر أو المتوهَّم، و�حسن الحذف  ُ ُ ُ ُ ُْ َ َََ َ َ َِ ْ َ َِّ ُّ ِّ َ ِّ َ
ّلداللة هذا المذEور المنفي �القسم عل�ه ِ ْ َ َُ ْ)(١ .(   

��®��¬��m:في قوله تعـالى) ال(ِّ     والكالم على حEم �عض النحو0ین والمفسر0ن بز0ادة   

¯���°�l )ثیــر ). ٢E هاAٌیــؤد' بنــا إلــى الحــدیث عــن األمثلــة والــشواهد النحو�ــة التــي �ــضر َّ ُ
ْمن المفسر0ن والنحو0ین لالسـتدالل علـى ز0ـادة  ِ ْ َّّ ُال أقسم(فـي صـ�غة ) ال(ِ ِ  فـي القـرآن الكـر0م،) ُْـ

نوذلك لمشابهة هذه األمثلة لص�غة اآل�ة الكر0مة، ف�قولو ِ َ َُ ُال أقسم(في ص�غة ) ال(َّإن :َ ِ ٌزائـدة ) ُْ
َال وهللا ما فعلت Eذا:(Eقولنا َ ُ ْ َ َ ٌّال ورAي إنه لح9) (َ َ ََ َِّ ْ ِّ tوEقول امر الق�س) َ ْ)٣(:  

Oِِّال وأب5ك ابنة العامر     ِ َِ ََ َ ْ ْ ْ ال یدعي القوم أني*َِ ْ
ِ َِّ ُ ْ َ َّ ِ أفرَ َ  

ّالناف�ــة فــي شــعر حــسان بــن ثابــت مــرتین، وذلــك فــي ) ال(ًوقــد ورد أســلوب القــسم مــسبوقا ب
  ):٤(قوله

ٌفال وهللا ما تدر هذیل ُ O * ٌأمحض ماء زمزم أم مشوب  
  )٥(:ً وفي قوله أ5ضا

   أسهل �طن مEة أم 5فاع*Oفال وهللا ما تدر مع5ص 
���¯��®��¬��m:سـلوب نفـسه فـي قولـه تعـالى'ِّ  فاألسلوب فـي األمثلـة والـشاهد الـشعر هـو األ

°�l )ٌحرف نفي، و�عده قسم مؤلف من ) ال ٌ َحـرف قـسم ومقسم �ـه(ٍ ْـُ ، والواضـح للع�ـان )ٍ
َِأن األسلوب في اآل�ة الكر0مة واألمثلة مختلف عن األسلوب في قوله تعالى ْ ُ َّ:�m�b��cبـــــ�� l  

ٌإذ هذه اآل�ة مؤلفة من  ُالمراد القسم �ه(و�عده ) القسمفعل (حرف نفي و�عده ) ال(ْ َ َ .(  
ــا أن  َّ      وقــد بین ــه تعــالى) ال(َّ ًال �مEــن أن تكــو زائــدة،  �m�¬��®��¯���°�l:فــي قول نْ

tِوالمعنى المختار في اآل�ة الكر0مة، وفي قول امـر القـ�س نأن تكـو :ْ ٌناف�ـة لمـا فـي ذهـن ) ال(ْ
ٍالسامع من احتماالت واردة أو شEوك مفترضة ٍ ٍ ٍ ِ ْ َّ .  

                                                             

، مط�عـة ألبـي علـى الفارسـي تحقیـ9 و:المسائل المشEلة المعروفـة �ال�غـداد5ات ) 1( 'دراسـة صـالح الـدین عبـد هللا الـش�Eاو
 )  ٥٧١( .العاني، �غداد

  ٦٥:  النساءسورة ) 2(

وقـد جعـل �عـض . أنهـزم : أفـر .  بنـو تمـ�م :  ، والقـوم هنـا ٥٢حـسن الـسندوAي ،  ص : tدیوان امر الق�س ، صـنعه ) 3(
  .علندهر بنت سالمة بن : 'وابنة العامر هي . الرواةهذا البیت أول القصیدة 

 ١١٢:ّدیوان حسان بن ثابت، ص ) 4(

 ٣٢٢:، ص)المصدر الساب9(ّدیوان حسان بن ثابت  ) 5(
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ٍفـــي البیـــت الـــشعر �مEـــن أن تكـــو نف�ـــا لمـــا شـــاع بـــین النـــاس حـــول أمـــر مـــن ) ال(      و ً ن ْ '
ناألمور، أو لما �مEـن أن یلمـسه اإلنـسان مـن ظنـو وانط�اعـات فـي عیـو النـاس ووجـوههم،  ٍن ٍ ْ

ٌابتــسامات دالــة، نظــرات ذات معنــى، تجهمــات مقــصودة إلــى آخــره(مثــال ذلــك  ٌ ، وهــي بــذلك )ٌٌ
ِّتمهد لنفي الجو َ   . اب وتوEیدهُ

ِ       ولتوضــ�ح اخــتالف األســلوب فــي  سم(ْ ُال أق ِ ــ َال ورAــك(عــن ) ُْ ِّ َ ِال وأب�ــك(، )َ ْ َِ أذEــر قـــول ) َ
ِال وأب�ــك(َّإن قولــه :('الــراز ْ َِ ُال أقسم(ٌقــسم علــى النفــي، وقولــه ) َ ِ ٌنفــي للقــسم، فتــشب�ه أحــدهما ) ُْــ

َّ�اآلخر غیر جائز، وانما قلنـا إن قولـه  َ ْ ُ َّ ِال أقس(ٍٕ ننفـي للقـسم، ألنـه علـى وز قولنـا ) ُمُْـ ّ ُال أقتل، (ٌ ُـ َْ
ُال أضرب، ال أنصر ُُ َْ َِ َ، ومعلوم أن ذلك �فید النفي، والدلیل عل�ه أنه لو حلف )ْ َ َ َّ َّ ُال �قسم(ٌ ِ Eـان ) ُْ

َّالبر بترك القسم، والحنث �فعل القسم، فظهر أن البیت المذEور، ل�س من هذا ال�اب َُّ)(١.(  
ُقEو الفر بین       وعلى هذا، � ْ َ ِال وأب�ك(ن ْ َِ ُال أقسم(و) َ ِ ِال وأب�ك(َّأن قوله ) ُْ ْ َِ ٌقسم على النفي ) َ

ِوأب�ك(َّألن قوله  ْ َِ ُأقسم، أحلف(ٌقسم، ول�س فعل قسم Eـ) َ ِ ْ َ ُُ ِ َهنـا ال �مEـن أن تنفـي المقسم ) ال(فـ) ْ َ ْـُ ْ ْ ُ
ُال أقسم(َّ�ه، أما  ِ َّفنفي للقسم، ألن ما �عد ) ُْ َلقسم ثم المراد القسم �هفعل ا) ال(ٌ َ َُّ .  

tوقول امر ) ٢( �m�¬��®��¯���°�l:َّهذا فضال عن أن أسلوب النفي في قوله تعالى   ْ
  :الق�س

Oِِّال وأب5ك ابنة العامر  ِ َِ ََ َ ْ ْ ِال یدعي القوم أني أفر*َِ َ َْ
ِ ِّ ُ ْ َ َّ َ  

ُال أقسم(فـي صـ�غة ) ال(یختلف عـن أسـلوب النفـي الـذ' �ـضرب فـي أمثلـة القـائلین بز0ـادة  ِ ) ُْـ
َال وهللا ما فعلت Eـذا:(Eقولهم َ ُ ْ َ َّـفمعنـى األول، Eمـا وضـحته، اإلیـذان بنفـي المقـسم عل�ـه، أما ) َ ِ َ َْ َّ

ٍردا لكــالم ســاب9، ولز0ــادة التوضــ�ح أذEــر قــول د) ال(األســلوب فــي األمثلــة ف�ــستعمل  ٍ فاضــل .ً
قالسامرائي في الفر بین األسلوAین، والفـر بینهمـا وAـین صـ�غة  ق ُ أقسمال(ِّ ِ الـواردة فـي القـرآن ) ُْـ

َّإن االستعمال یدل على أنهما مختلفان:(الكر0م ُّ ْ ِ ْ ْفتستعمل على ضرAین) ال وهللا(َّأما :َّ ُ:  
  :َّألوللضرب اا

ًََأن تكو ردا لكالم سـاب9، مثبتا أو منف�ـا، أو طل�ـا، وذلـك نحـو قولـك لمـن قـال لـك �ِ ْ َ ًـُ ْ ٍ ٍن ً َأراك قـد :(ْ ََ
َملت إل�ه، ال وهللا ْ ُ ما ملت إل�هِ ْ ِ ُأكرم فالنـا، ال وهللا ال أكرمـه:( ونحو قولك لمـن قـال لـك). َ ُ ِْ ِْ ُْـ ًَ ُ .(

ُأال تذهب إل�ه؟ ال وهللا ال أذهب إل�ه:(وEقولك لمن قال لك َُ َْ َْ َ.(  
ًوقد �Eو جوابها مثبتا، فتقول لمن قال لك    ًأر فالنا Eاذ�ا:(ن ً ٌال وهللا إنه لصادق. � َّ .(  

                                                             

  ) ٣٠/٢١٤( 'تفسیر الراز  ) 1(

  ٦٥: النساء ) 2(
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  :انيّثال      والضرب 
ٍأن تقع ابتداء من غیر Eالم ساب9، والغرض من هذا النفي اإلیذان بنفي : وهو المقصود     ٍ ً َ ِْ ْ

ــذ' یجــيء ف�مــا �عــد، وذلــك نحــو قولــه تعــالى سم عل�ــه، وتوEیــد النفــي ال ِالمق َ ــُ ْ:�m�¬��®��¯���

°������l قول امر الق�سEو ،tِ ْ:  
Oِّال وأب5ك ابنة العامر  ِ َِ ََ َ ْ ْ ِ ال یدع*َِ َّ َِي القوم أني أفرَ َْ ْ

ِّ ُ ْ َ  
َّـفال �Eو جوابها إال منف�ا، واألمر فیها Eما قال، من قـال إنهـا إیـذان �ـالنفي وتوEیـد لـه، وأما  ٌ ٌ َّ ً ن

ُال أقسم( ِ ْ، فاألمر فیها مختلف، فإن جوابها �Eو مثبتا ومنف�ا، ولم یرد في القـرآن الكـر0م إال )ُْ ِ َ ً ً ن َّ
  . ًمثبتا

ٍم، لـو مـن ألـوان األسـالیب فـي العر�Aـة، تخبر صـاح�ك عـن أمـر      وهذا التعبیر أ' القـس َ ِ َ ُ ِـ ْ ُ ٌن
َّــیجهلـه أو ینEره، وقـد �حتــاج إلـى قــسم لتوEیـده، لكنك تقـول لــه ٍ ِــ ْ ُ ََ ْال داعـي ألن أحلــف لـك علــى :ْ

ـــى هـــذا الحـــال، ونحـــوه مـــستعمل فـــي الدارجـــة  ـــف لـــك أن األمـــر عل ـــد أن أحل َهـــذا، أو ال أر0 ُْ َ ْ َّ ْ ْ ُِ
ف لــك �ــا�، ألن الحلــف �ــا� َمــا أ:نقــول:عنــدنا َحلــف لــك أن األمــر Eیــت وEیــت، أو مــا أحل ُ َُّ ــَّ ِ ِْ َْ

َّعظ�م إن األمر على غیـر مـا تظـن، ، فأنـت أخبرتـه مـا أردت أن تخبره �ـه، وعظمـت لـه مـا  ِـ ْ ُ ْ ُّ َّ ٌ
ا �ــستح9 أن تقــسم �ــه، ثــم تقــول لــه َأردت أن تعظمــه مم ِ ُْ ُْ ــْ َّ ِّ ِإننــي ال أر0ــد أن أقــسم لــك �مــ:َ ُْ ُْ ِ ا هــو َّ

  ). ١)(ٌعظ�م على هذا األمر
ِالواو الواقعة �عد ص5غة :ًثان5ا َ ْ ِ َِ ْ َ ُ َ َ ُال أقسم(َ ِ ْ ُ (  

سم(وردت الـــواو �عـــد اآل�ـــة التـــي فیهـــا صـــ�غة  ُال أق ِ ـــ فـــي القـــرآن الكـــر0م فـــي خمـــسة مواضـــع ) ُْ
  :قوله تعالى:هي

١- m�R��S��T��U��*��W��X��Y�����l )٢(.    
٢- m�z��{��|��}����*��_��`��a��b������l )٣(.  
٣- m�z��{��|��*���~����_���*��a��b�����c�*�����e��f��g�����l )٤(. 

٤- m�{��|���}���*�������¡��¢��*����¤��¥��¦����*�����¨��©��ª��«��l )٥(.  

                                                             

  ) ١٧٥ -٤/١٧٣( معاني النحو  ) 1(

  ٣٩- ٣٨:  الحاقةسورة)  (2

  ٢-١:  الق�امةسورة)  (3

  ١٨- ١٥:  التكو0رسورة ) (4

  ١٩- ١٦: نشقاق ال سورةا)  (5
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٥- m�b��c��d��e�����*g��h��i��j��*��l��m��n�����l )١(.  

سم(     والحــدیث عــن الــواو �عــد صــ�غة  ُال أق ِ ــ او الواقعــة �عــد واو یتــصل �الحــدیث عــن الــو) ُْ
  .للقسم هي أم للعطف؟أالقسم واختالف النحو0ین فیها 

) ٢( m�f��g�����h��*��j��k�����l��*��n��o��p�������ql،قال الخلیل في قوله:(      قال سیبو�ه
َّالواوان األخر0ان ل�ستا �منزلة األولى ولكنهما الواوان اللتان تضمان األسماء إلى األسماء في  ُ َ ُ

ٍمررت بز0د وعمرو، واألولى �منزلة ال�اء والتاء:قولك ْ َ َ ٍ ْ َ ِ ُ ْ َ َّـأال تـر أنك تقـول. َ َوهللا ألفعلـن ووهللا :(� َ َّ َ َ َْ
َّألفعلن َ َ ِ، فتدخل واو العطف علیها Eما تدخلها على ال�اء والتاء)َْ ِْ ُْ ُ  .  

ُفلم ال تكو األخر0ان �منزلـة األولـى؟ فقـال :      قلت للخلیل ه األشـ�اء علـى َّإنمـا أقـسم بهـذ:ن
 ، نشيء واحد، ولو Eان انقضى قسمه �األول على شيء لجاز أن �ـستعمل Eالما آخـر ف�Eـو ًـ ْ َّ

ْ�ــا� ألفعلــن، �ا� ألخــرجن الیوم:Eقولــك َــ َّ ََّ ُ َْ َ ِــَ َ ْوال �قــو أن تقــول. ْ َّوحقك وحــ9 ز0ــد ألفعلــن، والــواو :� َ َ َ ََْ ٍ ْ َ ِّ َ ََ ِّــ
َّال یجــوز هــذا فــي محلــوف عل�ــه إال أن تــضم ّاآلخــرة واو قــسم، ال یجــوز إال مــستكرها، ألنــه  ُْ ْ َ

ُاآلخر إلى األول وتحلف بهما على المحلوف عل�ه ْ َ ٍوحقك وحـ9 ز0ـد، علـى وجـه :ولـو قـال... َّ ْ َ ِّ َ ََ ََ ِّـ
ــــال. النــــس�ان والغلــــ� جــــاز ــــد جــــاز، وEانــــت الــــواو واو : ولــــو ق ــــك، علــــى التوEی ك وحق َوحق َِ ــــ ِّ َّ ََ َ

  ) ٣.)(الجر
َّإال أن أكثــر النحــو0ین ) ٤( الــواو الثان�ــة واو قــسم ول�ــست عاطفــةَّإن: وقــال �عــض النحــاة    

َّتا�عوا الخلیل وسیبو�ه في رأیهما، وقد دل سـیبو�ه علـى صـحة رأ�ـه �قولـه وح�ـاتي ثـم :وتقـول:(ِ
َّح�اتك ألفعلن، فثم ههنا �منزلة الواو َُ َّْ َ َّوهللا ثـم هللا ألفعلن، و�ـا� ثـم هللا ألفعلن:وتقول. َ َـَّ َّ َـ ََّ َْ َْ ، وتـا� َ

َّثم هللا ألفعلن َ ََّ َْ")٥(  

                                                             

  ٣- ١:  البلدسورة)  (1

  ٣- ١: سورة اللیل ) (2

اإل�ــضاح فــي ، )٤٣٦ / ٢(األصــول فــي النحــو ، )٣٣٦ – ٣٣٥ / ٢(، و0نظــر المقتــضب )٥٠٢-٥٠١ / ٣(الكتــاب  ) (3
، منـشورات مؤسـسة الـصادق، تـصح�ح وتعلیـ9 یوسـف حـسن عمـر، شرح الرضـي علـى الكاف�ـة، )٢/٣٣١(شرح المفصل 

 ) ٣٠٧ – ٣٠٦ / ٤. (م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، طهران

 ) ٤/٣٠٦(شرح الرضي على الكاف�ة ،  )٢/٣٣( ینظر اإل�ضاح في شرح المفصل  ) (4

 ) ٥٠١ / ٣(الكتاب  ) (5
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َّ      أمـــا ابـــن جنـــي فقـــد رأ� أن الـــسبب فـــي قـــول الخلیـــل وســـیبو�ه إن جم�ـــع مـــا �عـــد الـــواو  َّ ِّ ْ َّ
ٌلــئال یــدخل قــسم علــى قــسم فی�قــى "َّاألولــى مــن الــواوات إنمــا هــو واو عطــف ولــ�س بــواو قــسم 

  )١(".َّاألول منهما غیر مجاب
ُال أقسم(م �Eالمنا على الـواوات التـي تلحـ9 صـ�غة َّ      و0تصل هذا الكال ِ ، ولهـذه الـواوات )ُْـ

َّأن نعـــد أول واو تلـــي صـــ�غة :تخر0جـــان، أحـــدهما َّ سم(ْ ُال أق ِ واو قـــسم، والـــواو الثان�ـــة عاطفـــة ) ُْـــ
ٌوهــذا أمـــر یتماشـــى ) ٢( E:�m�{��|���}�����*���¡��¢*����¤��¥��¦�������lقولــه تعـــالى

، فهو یواف9 رأ' سیبو�ه بجعل الواو األولـى مع رأ' سیبو�ه من جهة و0 �خالفه من جهة أخر
َّقــسما، والثان�ــة عاطفــة، و0خالفــه مــن جهــة أن ســیبو�ه جعــل الــواو األولــى للقــسم وهــي غیــر  ً ً
ٌمــسبوقة �قــسم أو نفــي قــسم Eمــا هــو حاصــل فــي اآل�ــة الكر0مــة، والجــواب عــن هــذا اإلشــEال  ٍ

القــسم لــم  لــو Eانــت واو " :وقــد قــال ابــن الحاجــبیتحــدد �االلتــصاق �معنــى اآل�ــات الكر0مــة، 
ْیخل إما أن �Eو ما �عدها مشترEا مـع مـا قبلهـا أو ال، فـإن Eـان مـشترEا وجـب واو العطـف  نْ َّ
در  َأ�ـضا، وان Eــان غیــر مــشترك وجــب أن �Eــو لكــل واحـد منهمــا جــواب مــستقل �ــه، ألنــه ق ِ ٍّ ُــّ ٌ ٌ ن ْ ْ ٕ ً

  )٣(".غیر مشترك
 �m�b��c��d��e*�����g��h��i��j��*��l��m��nl:قولــه تعــالىْومــن هنــا �مEننــا أن نفهــم     

فـــي الـــسورة هـــي واو القـــسم ول�ـــست واو  m�b��c��lَّعلـــى أن الـــواو الـــواردة �عـــد صـــ�غة ) ٤(
َّنفـي للقـسم �مEـة ثـم  �m�b��c��d��e�l:َّالعطف اعتمادا على معنى اآل�ات ألن قوله تعـالى ٌ

فتكتمــل إلــى هنــا  �m�g��h��i��j��l:قولــه تعــالىٌب�ــان لــسبب نفــي القــسم فــي اآل�ــة الثان�ــة �
َّصورة نفي القسم ل�أتي �عدها قـسم غاضـب مـن هللا، جـل جاللـه، وهـو قولـه تعـالى ٌ ٌ:�ml��m��

nl وجواب القسم ،�m�p��q��r��s��t��l  إذا، الواو في هذه اآل�ـة واو قـسم دلنـا علـى ،َّ ً
  .ذلك المعنى، فما �عد الواو غیر مشترك مع ما قبلها

ً أما إذا Eان ما �عد الواو مشترEا مـع مـا قبلهـا فـي المعنـى ومتممـا لمـشهده، فهـذا یـدفعنا إلـى  ً َّ
  :وهو m�b��c��lالحدیث عن التخر0ج الثاني للواوات التي تلي ص�غة 

                                                             

 ) ١/٤٠٠(سر صناعة اإلعراب  ) (1

 ١٨ – ١٦: سورة االنشقاق ) (2

 ) ٢/٣٣١(اإل�ضاح في شرح المفصل  ) (3

  ٣- ١: سورة البلد ) (4



 

١٧٧

نأن تكــو الــواو األولــى والثان�ــة عــاطفتین علــى صــ�غة  ْm�b��c��l قولــه تعــالىE وذلــك:�m�z��

{��|*�~����_���*a��b�����c���*e��f��g�����l )فقولــه) ١:�m�|*�~����_���l 

  )٣(أ' أدبر���m�a��b�����c�l:وقوله) ٢(الكواكب التي تختفي وتستتر
m�e��f��g�����l َّفبدا�ة الص�اح وظهور أول شعاع نور یـرت�� ) ٤(أ' إذا بدأ �ظهر و0بین

ً�ــشEل م�اشــر بإد�ــار اللیــل، ألن اختفــاء الكواكــب التــي Eانــت ظــاهرة َّ ٍ ٕ فــي اللیــل، واد�ــار اللیــل ٍ
ٍفهذه اآل�ات الكر0مة صورة متكاملـة لمـشهد واحـد، وAـذا . ُّسب�ه تنفس الص�اح وظهور الض�اء ٍ ٌ ٌ

  . عاطفة m�b��c��lَّإن الواوات التي تلي ص�غة :َّیتعین علینا القول
���������*�¦��¥��¤�����*��¢��¡����������*�{���|��}��m: وEــــــذلك األمــــــر فــــــي قولــــــه تعــــــالى  

¨��©��ª��«����l )َُفاآل�ــــات الــــثالث األول مرت�طــــة �عــــضها بــــ�عض ومــــا �عــــد الــــواو )  ٥
َّفـــي الجمـــع بـــین الـــشف9، واللیـــل، والقمـــر، مراعـــاة للمناســـ�ة الزمن�ـــة (مـــشترك مـــع مـــا قبلهـــا فــــ

َّفالشف9 أول اللیـل مـن األفـ9 الغرAـي، والقمـر أولـه مـن األفـ9 الـشرقي، . الجامعة بینها حیـث (َّ
E�ِّو ات َ، فالمقـسم �ـه الواقـع عل�ـه النفـي، هـو )ساقه وEماله وهو بدر في اللیلة الخامسة عشرةن ُْ

'هذا الظرف من الزمن، وهو لیلة انتصاف الشهر القمر حیث تغرب الشمس، و�طلع القمر، 
ِّأو حیـث یــولي سـلطان الــشمس، و�قــوم سـلطان القمــر، فـالظرف الزمنــي هنــا، هـو اللیــل الــذ' 

�������m�{��|���}�l:،  وذEـر المـاورد' فـي تفـسیر قولـه تعـالى)٦.)(القمر�قوم عل�ه سلطان 
دها مـن غیـر أن �قـف علـى معنـى ــــوتـا�ع تفـسیر اآل�ـات �ع) الـشف9(وال التي وردت فـي ـــاألق
m�b��c��l قال:�m�{��|���}�lعة أقاو0ل������Aَّأنه شف9 اللیـل وهـو الحمـرة، ) :أحدها:(ف�ه أر

                                                             

  ١٨- ١٥: كو0رسورة الت ) (1

القاضي ناصر الدین أبو سعید عبد هللا بن :تفسیر أنوارالتنز0ل  وأسرار التأو0ل ، )٣/٢٤٢(معاني القرآن للفراء : ینظر ) 2(
، بهامش حاش�ة الشهاب الخفاجي ، دار صادر ، بیروت 'عمر الشیراز الب�ضاو ' .  

 ) ٤/٣٩١(تفسیر الثعالبي ، )٥/٤٥٨ (

 ) ٧٨- ٣٠/٧٧('تفسیر الطبر ، )٢٤٢ / ٣( للفراء ینظر معاني القرآن ) (3

 دار المعرفة، -بیروت. خالد عبدالرحمن العك ومروان سوار: تحقی9. '، لل�غو)معالم التنز0ل( 'تفسیر ال�غو المسمى  ) (4
 ) ٤/٤٥٣. (هــ١٤٠٦الط�عة األولى، 

  ١٩- ١٦: سورة االنشقاق ) (5

 ) ٧/١٥٠٧(التفسیر القرآني للقرآن )  (6



 

١٧٨

ُأنه �ق�ة ضوء الشمس، قالـه مجاهـد) نيالثا. (قاله ابن ع�اس ِ َِّ ه مـا �قـي مـن ) الثالـث. ()١(َّ َّـأن
ْأنه النهار Eله، رواه ابن أبي نج�ح) الرا�ع(النهار، قاله عEرمة  ُّ َّ)(.٢  (  

ـــه تعـــالى ـــد المفـــسر0ن �m�¨��©��ª��«����l:   وقول هـــي جـــواب ) ٣(هـــذه اآل�ـــة الكر0مـــة عن
َّالقسم إال أن ابن ق�م الجوز0ة  ِّ َّأن تكو من القـسم المحـذوف جوا�ـه، ولتـرEبن ومـا �عـده (َّجوز َّ ُ َ ْ َ َ َ ن ْ

  )٤.)(مستأنف
ُال أقسم( وقــد یلــي صــ�غة  ِ ) ٥( �m�R��S��T��U*����W��X��Y�����l:واو واحــدة، Eقولــه تعــالى) ُْــ

َّوهـــي ال محالـــة واو العطـــف وال مجـــال للـــشرح والتوضـــ�ح هنـــا، ألن المعنـــى واضـــح و�طلـــب 
نن تكــو الــواو غیــر عاطفــةالعطــف وال مجــال أل ا الــواو الــواردة فــي قولــه تعــالى. ْ ــأم َّ:�m�z��{��

|��}������*_��`��a��b������l )؛ فـــواو العطـــف، واآلیتـــان الكر0متـــان مـــن �ـــاب عطـــف )٦
  .جملة على جملة
َّواو الحـــال، ألن الجملـــة ) ٧( �m�g��h��i��j����l:َّإن الـــواو فـــي قولـــه تعـــالى:ْ �قـــي أن أقـــول

  . َّة، فضال عما قیل فیها�عدها حال�
ِالفاء المتصلة �ص5غة :ثالثا َ ْ ِ ِِ ُ َ َّ ُ ُال أقسم(َ ِ ْ ُ:(  

ُأقسم(التي تسب9 الفعل ) ال(  اتصلت الفاء بـ ِ ُال أقسم(في ص�غة ) ُْ ِ في خمسة مواضع، هي ) ُْ
   .)٨( �m��Î��Ï�������Ð��Ñ������l:قوله تعالى
   .)٩( m�R��S��T��U*����W��X��Y�����l :قوله تعالى

                                                             

هو مجاهد بن جهر أبو الحجاج المEي أحد األعالم من التا�عین واألئمة المفسر0ن عرض المصحف على ابن  ) 1 (
ع�اس ثالث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند Eل آ�ة منه وسأله عنها، مات سنة ثالث ومائة وقد نیف على 

 ).١/٩٢ الحفاp  وتذEرة٢/٥٥، وف�ات األع�ان ٤٢-٢/٤١غا�ة النها�ة ( الثمانین، 

 )٤٢٨- ٤/٤٢٧(تفسیر الماورد' ) 2(

 الط�عة - دار الفEر- الجامع بین فني الوا�ة والدرا�ة من علم التفسیر، لدمحم بن علي الشوEاني فتح القدیر:ینظر)  (3
 ) ٤٠٨ / ٥ (ج. هــ١٣٩٣- ١٩٧٣- الثالثة

            )                                 ٧٠(التب�ان في أقسام القرآن  ) (4

                                                               ٣٩- ٣٨: لحاقةسورة ا)  (5

 ٢-١:  الق�امةسورة)  (6

 ٢:  البلدسورة)  (7

  ٧٥: سورة الواقعة ) (8

  ٣٩- ٣٨: سورة الحاقة ) (9



 

١٧٩

ِّ، واستطاع الزمحــشر أن �فــسر قولــه تعــالى) ١( m�A��B��C������D��E��l :قولــه تعــالى ــ َُْ ْ ': 
m�A��B��C������D��E��l )ِوقر برب المشر والمغرب:(�قوله) ٢ ِِ ِْ َ ََ ِق ْ ّ َ ِ t)(.٣   (  
مطلــــع  �m�A��B��C������D����l المــــنهج نفــــسه فــــي تفــــسیر اآل�ــــة الكر0مــــة)٤(ّو0ــــنهج النــــسفي   

َّفیــدعونا إلــى التعجــب مــن الــسطح�ة الم�اشــرة فــي أســلوب ) ٥.)(مغارAهــا) المغــاربو(،الــشمس ُّ
 . تفسیره

m�z��{��|*�~����_�����l )٦ ( 

m�{��|���}�����l  )٧( 

َّ وقــد تعــددت اآلراء فــي هــذه الفــاء، علــى الــرغم مــن قلــة مــن تحــدث عنهــا، فلــم أجــد لهــا       ََّّ
القـرآن وEتــب التفـسیر، وانحـصرت اآلراء عنـد مــن إشـارة عنـد أغلـب العلمـاء فــي Eتـب إعـراب 

 أو فاء االستئناف، أو الفاء التي للتفر0ـع، أو الفـاء الـسبب�ة أو فـاء التعقیـب،:َّأوردها على أنها
   :الفاء الفص�حة، أو فاء العطف على النحو التالي

  :ـ فاء االستئناف١   
هــي  �m�R��S��T��U*����W��X��Y�����l:َّ إلــى أن الفــاء فــي قولــه تعــالى)٨(ذهــب النحــاس     

'دمحم سـید طنطـاو. وتا�عه في ذلـك د) ٩(فاء االستئناف ُفـي Eـل المواضـع التـي ذEـرت ) ١٠(ِّ ِّ

  . �m�b��c��lفیها الفاء مع ص�غة

                                                             

  ٤٠: سورة المعارج ) (1

 ٤٠:سورة المعارج )2(

 )٤/١٦٠(الكشاف ) 3(

هو عبدهللا بن أحمد بن محمود النسفي أبو البرEات حافs الـدین فق�ـه حنفـي مفـسر صـاحب مـدارك التنز0ـل فـي تفـسیر  ) 4(
 ٤/٦٧القرآن وEنز الدقائ9 في الفقه، توفي سنة عشرة وس�عمائة، األعالم 

 )٤/٢٨١ج(م ١٩٨٤ استانبول، الط�عة الثان�ة، -ضمن مجامع التفسیر، دار الدعوة(  تفسیر النسفي5(

 ١٦ _  ١٥: سورة التكو0ر ) (6

  ١٦: سورة االنشقاق ) (7

هو أحمـد بـن دمحم  بـن إسـماعیل  بـن یـونس المـراد'، أبـو جعفـر النحـاس مفـسر أدیـب، مولـده ووفاتـه �مـصر، صـنف  ) 8 (
Eًت�ــا Eثیــرة، منهــا إعــراب القــرآن، معــاني القــرآن، الكــافي فــي العر�Aــة ، شــرح المعلقــات، مــات غرقــا فــي النیــل ســن ة ثمــان ً

 ).١/٢٠٨ واألعالم �١/٣٦٢غ�ة الوعاة . ( وثالثین وثالث مائة

 ) ٣٦٣ ، ٨/٢٧(إعراب القرآن للكرAاسي ، )٣/٥٠١(ینظر إعراب القرآن للنحاس  ) (9

  )٨٠٠ ، ٧٩٤ ، ٧٦٦ ، ٧٦٣ ، ٧١٧(معجم إعراب ألفاp القرآن الكر0م  ) (10



 

١٨٠

ن�ما ت�صرو من الخل9 وما ال ت�صرو منه: " )١(قال مقاتل ُن ُِ ِْ ُْ َُ ْ َ َأقسم �األشـ�اء : "، وقـال قتـادة"ِ َ َْـ
Eُْلها �ما ی� َصر منها وما ال ی�صرِّ نت�صرو من شيء، وما ال ت�صرو : ")٢(ّ، وقال الكلبي"َُْ ُن ٍُ

َّمن شـيء وهـذا أعـم قسم وقـع فـي القـرآن، فإنـه �عـم العلو�ات والـسفل�ات والـدن�ا واآلخـرة، ومـا  َُّـ َ ُّ ُّ َّ َـ
ُّیر وما ال یر و0دخل في ذلـك المالئEـة Eلهـم والجـن واإلنـس والعـرش والكرسـي، وEـل ّ ُّ � �ُّ ُ  ذلـك ُ

�من آ�ات قدرته ورAوAیته، وهو س�حانه �صرف اآل�ات، ففي ضمن هذا القسم أن Eل ما یـر  َُّ َّ ِّ
َّومــا ال یــر آ�ــة ودلیــل علــى صــدق رســوله، وأن مــا جــاء �ــه هــو مــن عنــد هللا وهــو Eالمــه ال  � ُ

Eٍالم شاعر وال مجنو وال Eاهن   ) . ٣" (ٍنٍ
ُاستأنف الشيء وائتنفه:(ء في لسان العرباالبتداء، جا: واالستئناف في اللغة �عني      َََ ََ َْ َ َّ ْ َأخذ :ْ َ َ

َُأوله وابتدأه َََ ْ ُ َ َالكالم الذ' ذEر ابتداء أو مواصلة إثر انقطاع:(وهو في االصطالح.) َّ ِ ِْ َ َْ ُِ ً َ َ َُ َْ ً َُ ِْ ِ َ)(.٤ (  
ُوهذا �عني أن هللا تعالى یبتدE tالمه في هذه اآل�ات بنفي القسم َ َ َِ ْ َ َّ.  

َّـ فاء الت٢ ُ ْفر;عَ ِ ْ:  
َالتفر0ع، فرع ( َّ َ ُْ ْ ِ ، وفرع Eل شيء أعاله:َّ ْفر َ ٍ

ْ َ ُِّ ُ ْ َ ََ ْ، وتفرعت أغصان الـشجرة أ' Eثـرت، والتفر0ـع )٥(َّق ِ َّْ ِْ َ َ َُ َ ْ َ ََّ ُ َ ْ ََ َّ َ
َمصدر قولك ِ ْ َ َ ْ ًفرعت من هذا األصل فروعا:(َ َْ ُ ُ َِ ْ َ َ ْ ُِ ْ َإذا استخرجتها) َّ َ َْ َ ْ ْ َ ِ)(.٦ (  

ُ      والتفر0ع ْ ِ ه لمتعل9 له آخرَُهو :(َّْ ْأن یثبـت حEـم لمتعلـ9 أمر، �عـد إث�ات َـْ ُ َـ ٍ ّـ ِّ ِ ِ َِ َ َُ َُ ُِ ِـ َ َ َ ُْ ِْ َ ْـ َ َْ َ َالفـرع مـا (و) ٧)(ْ ُ ْ َ
Eْان جزءا من األصل أ' َ ْ َ ِ ً ْ ْأنه متفرع منه:ُ ِ ِ َّّ ََ ْوقد عبر صاحب األلف�ة عن الفروع بلفs التفر0ع ... ُ ِ َّْ ِِ َ ِ ُ َّ َِّ َ َ

ُحیث قال عن الضمائر المنصو�ة الم َِ َ ِ ِنفصلةَّ َ ِ َْ: 

ٍوذو انتصاب في انفصال جعال َ َِ ِْ ْْ
ِ ُ ِإ5اO والتفر;ع ل5س مشEال*َ ْ ُ ََ ْ َْ ِْ َّ َِّ).٩) (٨( 

                                                             

بلخي أبو الحسن من أعالم المفسر0ن، Eان متروك الحدیث، توفي هو مقاتل بن سل�مان بن �شیر األزد' �الوالء، ال ) 1(
 ).٧/٢٨١األعالم ( سنة خمسین ومائة 

 .ّهو دمحم بن السائب بن �شر الكلبي أو النضر الكوفي، متهم �الكذب ورمي �الرفض، مات سنة ست وأرAعین ومائة ) 2(

 )١١٠- ١٠٩(التب�ان في أقسام القرآن ) 3(

  )١٥- ١٤(لنحو�ة والصرف�ة معجم المصطلحات ا ) (4

  )٢٤٦/ ٨(ینظر لسان العرب، فرع،  ) (5

  )٢/٣٠٩(معجم المصطلحات ال�الغ�ة وتطورها  ) (6

 )٣٨٦(جواهر ال�الغة  ) (7

 )١/٩٨(ینظر شرح ابن عقیل  ) (8

 ) ١٧٠(معجم المصطلحات النحو�ة والصرف�ة  ) (9



 

١٨١

ـــه تعـــالى ���m�R��S��T:      وقـــد ورد معنـــى التفر0ـــع للفـــاء عنـــد ابـــن عاشـــور فـــي تفـــسیر قول

U*����W��X��Y�����l�)َّالفاء هنا لتفر0ع إث�ات أن القرآن منـز:(إذ قال) ١ َ ُ َ ْ ُ َّ َْ َْل من عند هللا ونفـي ِ َ ِ ْـ ِ ْ ِـ ٌ
ذیبهم �ال�عــث مــن التعــر0ض بتكــذیب  شرEو إل�ــه، تفر0عــا علــى مــا اقتــضاه بتك ْمــا نــس�ه الم ــ ْ َْ َ َ َِ ِ ِْ َّ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ً ْ ن ُ ــ ُ َ ََ
َالقرآن الذ' أخبر بوقوعه، وتكذیبهم الرسول، صلى هللا عل�ه وسلم، القائل إنه موحى �ه إل�ـه  ْ ُ َّ ِ َ ْ َُّ َّ ِ َِ َ ُِ ُ َ ْ َ

َمن هللا تعا َ   ) ٢.)(لىَ
َّ      وقد Eرر ابن عاشور هذا المعنى في تفسیر الفاء المتصلة �ص�غة  ْ َ ُال أقسم(َّ ِ في سورة ) ُْ

  )   ٣(ْالتكو0ر وسورة االنشقاق
عـن ... أن�ـأ عبـد الـرحمن:(قـال مجاهـد) ٤( �m��Î��Ï�������Ð��Ñ������l: ففي قولـه تعـالى

ًه نزل القرآن إلى السماء الـدن�ا جم�عـه جملـة َّنجوم القرآن وذلك أن) �مواقع النجوم(ابن ع�اس 
َّواحدة ثـم نجـم علـى النبـي، صـلى هللا عل�ـه وسـلم، نجومـا فرقـا قطعـا اآل�ـة واآلیتـان وأكثـر َّ َّ ً ...

 ).٥.)(في السماء، و�قال أ�ضا مطالعها ومساقطها) �مواقع النجوم(�عني :عن مجاهد قال

'محمـد سـید طنطـاو فـي تفـسیر قولـه.  وقال د ِّ الفـاء للتفر0ـع علـى مـا ):(٦( چی��ی�ی��ی��چ�: تعـالىَّ
دم مـــن أدلـــة ال�عـــث ِتق َّ َِ َّ نوAـــذا �Eـــو معنـــى الفـــاء مرت�طـــا �مـــا قبلهـــا مـــن معـــاني اآل�ـــات ) ٧.)(ََـــ

  . الكر0مة
ِـ  الفاء السبب5ة أو فاءالتعقیب٣   ِْ ْ َّ ُ َُ ََّ ِ َ َ َ :  
َّإذا Eانت الفاء سبب�ة ف�مEن تقدیر المعنى  َّكذیب �ما أنزل على محمد،  صلى َّتكرر منEم الت:ِ َّ َ ِ ُْ

َهللا عل�ه وسـلم، وانEـار ال�عـث والـصد عـن سـبیل هللا، فلـن أقـسم لكـم �ـسبب تأكیـدEم  اإلنEـار  ِ ُْ ُّ ٕ َّ
ْوالتكذیب �اإلصرار على تعنتكم وجهلكم على الرغم من وضوح اآل�ات وداللتها على وجود هللا ُ ُِّ َ َ .  

                                                             

   ٣٩-٣٨: سورة الحاقة  ) (1

، ) ١٤١ – ٢٩/١٤٠ج (١٩٨٤. الـــدار التونـــس�ة للنـــشر- للـــشیخ دمحم الطـــاهر بـــن عاشـــور، تـــونس،التحر0ـــر والتنـــو0ر ) 2(
 .م١٩٨٥ – هـــ ١٤٠٦'دمحم الــسید طنطــاو ، مط�عــة الــسعادة ، القــاهرة ، . د :التفــسیر الوســo5 للقــرآن الكــر;م :ینظــر

)١٥/١١٦ ( 

 )  ٢٢٦، ٣٠/١٥٢( ینظر التحر0ر والتنو0ر ١٦: االنشقاقوسورة، ١٥:سورة التكو0ر) (3

  ٧٥: سورة الواقعة (4 ) 

التب�ـان فـي ، )٤٥١(تفسیر غر0ـب القـرآن ،  )٣/٢٧٣( ، و0نظر تفسیر الصنعاني  )٦٥٣ – ٢/٦٥٢( تفسیر مجاهد  ) 5(
  ). ٤٠٤(تفسیر غر0ب القرآن

  ٧٥: سورة الواقعة ) (6

 ) ١٤/٢٣١(التفسیر الوس��  ) (7



 

١٨٢

Eقولـــه . َّ معنـــى یـــرت�� �الـــسبب�ة مـــن حیـــث الفهـــم العـــامٕ      واذا Eانـــت الفـــاء للتعقیـــب؛ فهـــو
ــــل) (١( �m�«��������¬��®��¯��°��±��²���³��´��µ�������¶l:تعــــالى ــــي :قی ــــاء ف الف

َّهذه اآل�ة للسبب�ة، وفاء السبب�ة ال تستلزم التعقیب َّ)(.٢(  
ــاء المرت�طــة �ــص�غة  سم( و�مEــن تقــدیر معنــى الف ُال أق ِ ــ ــه) ُْ ُ تــصدقوا أقــسمت لكــم فلــم:َّعلــى أن ِّ َ ُ

ُولفت انت�اهEم إلى اآل�ات المعجزة فلم تز0دوا إال صدا وتكذی�ا، فال أقسم لكم ِ ُْ ً � ُّ .  
َ      والفاء على ذلك تدل على أن نفي القسم جاء عقب إقسام هللا وتكرار اإلنEار والتكـذیب  ِ َ َّ ُّ

   .من المشرEین

ُـ الفاء الفص5حة٤   َ ْ ِ َ َُ :  
ُسـمیت فــص�حة ألنهـا ت ّ ً َ ِّ ِفــصح عــن وجـود محــذوفَ َوقـدر المحــذوف فــي اآل�ـات الكر0مــة التــي . ْ ِّ ُ َ

ُال أقسم(ارت�طت فیها الفاء �ص�غة  ِ ٌعلى أنه شر� مقدر، والفاء واقعة في جوا�ه) ُْ ٌ َّ.  
إذا لـم :ً�مEـن تقـدیر الـشر� بنـاء علـى معنـى اآل�ـات فـي الـسورة) ٣(ْ فمثال في سورة االنشقاق
ُتصدقوا �الحساب والجزا ِّ َ َء فلن أقسمُ ِ ُْ .  

'محمــد ســید طنطــاو فــي تفــسیر قولــه تعــالى.       وقــد ورد هــذا المعنــى عنــد د ِّ َّ:�m�{��|���

}�����l والفاء في قوله:(ذ قالإ:�m�z��{���l  َّواقعة في جواب شر� مقدر، وهي التـي �عبـر َ ُ َّ
َعنها �الفص�حة ْ ِ َ)(٤ .(  

والفــاء فــي ):(٥( �m�z��{��|��l:لى     وقــال عبــد الكــر0م الخطیــب، فــي تفــسیر قولــه تعــا
َّفــي أول الــسورة وهــو قولــه ) إذا(ًهــو مــرت�� �مــا وقــع جوا�ــا للــشر�  �m�z��{���l:قولــه تعــالى

  ) ٦( �m�u��v��w��x��l:تعالى
ِأ' أن هذا الح9 واقع، فال أقسم لكم على توEیده �الخنس، الجوار الكنس َِّ ِ َُّ َ َ ُ ُ ِ ُْ ٌ َّ َّ)(٧(.  

  
  
  

                                                             

  ٦٣: سورة الحج ) (1

 ) ١/٣٢٦(مغني اللبیب ) (2

  ١٦: ْسورة االنشقاق) 3 (

 ) ١/٣١١(، و0نظر ملحة اإلعراب )٤٧٦ /١٥(التفسیر الوس��  ) 4(

  ١٥: سورة التكو0ر ) 5(

  ١٤: سورة التكو0ر ) 6(

 ) ١٤٧٢ / ٧(التفسیر القرآني للقرآن  ) 7(



 

١٨٣

ِـ فاء العطف٥ ْ َ ُ َ:  
ن الــــشجر     'قــــال اب )... ١( �m��Î��Ï�������Ð��Ñ����l:فــــي قولــــه تعــــالى) ال(ل�ــــست :(ْــــ

Eّمـــا زعـــم �عـــض النحـــو0ین، ألنهـــا ) ٢( �m�z��{��|��}������l:ونحـــو ذلـــك �منزلتهـــا فـــي قولـــه
ُل�ست في أول السورة فمجیئها �عـد الفـاء والفـاء عاطفـة جملـة علـى جملـة یخرجهـا عـن Eونهـا  َّ

فــي إعـــراب ) ٤(وقــد ورد هــذا المعنــى عنــد الكرAاســي ) ٣( ��m�z��{��|��}������lمنزلتهــا فــي
َّو0بـــدو لـــي أن معنـــى  m�z��{��|��l،)٥( �m�R��S��T��U*����W��X��Y�����l:قولـــه تعـــالى

ُال أقسم(الفاء المتصلة بـ ِ                        .ّاالستئناف، ألنه المعنى األقرب إلى داللة اآل�ات الكر0مة):ُْ

                                                             

  ٧٥: سورة الواقعة ) 1(

 ١: سورة الق5امة ) 2(

 ) ٢٢٢ – ٢٢١ /٢( ج. وت بیر. دار المعرفة،�Oة هللا بن علي بن حمزة العلوأبو السعادات ه،  الشجر;ةاألمالي ) 3(

  ٣٩- ٣٨: سورة الحاقة ) 4(

 ) ٥٤٩ ، ٨/٣٤١(ینظر إعراب القرآن للكرAاسي  ) 5(



 

١٨٤

 :ةــاتمـــخال
 ًالحمد � الذ' تتم �ـه الـصالحات حمـدا یـوافي نعمـه و�Eـافي مز0ـده أن وفقنـي فـي إنجـاز هـذا

 دراستي ألسـلوب القـسم فـي القـرآن  من خاللظهر لي، وقد ٕال�حث واخراجه �الصورة المقبولة
  -:الكر0م، �عض النتائج والتي ألخصها في النقا� التال�ة

، �ــستدل ذلــك مــن الحــوار الــذ' دار بــین هللا ســ�حانه  أســلوب شــائعأن أســلوب القــسم  -١
  .وتعالى وAین إبل�س عند أو لخلقه آدم عل�ه السالم

قــال Eثیــر مــن النحــو0ین أن الــواو بــدل مــن ال�ــاء، وأن التــاء بــدل مــن الــواو، وال �قــوم   -٢
دلیل على صحة شيء من هذه المذاهب والذ' �قتض�ه النظر أنه ل�س من شيء من 

 . آلخر، وهللا أعلم ًهذه الحروف أصال

 فــي توEیــد األخ�ــار ، لتــستقو الع�ــادة،، و0تزعــزع أســلوب القــسم القــرآن الكــر0م اســتخدم -٣
  في حمل المخاطب علـى التـصدی9، أح�انإفیها ما یخالفها، واذا Eان القسم ال ینجح 

فإنه Eثیرا ما یوهن فـي الـنفس الفEـرة المخالفـة ، و0ـدفع إلـى الـشك فیهـا، و�0عـث المـرء 
 . 'ى التفEیر الجاد والقو ف�ما ورد القسم من أجلهعل

ـــى  -٤ ـــه، شـــاهدها ومـــشهودها، مـــا ن�ـــصره ومـــا ال ن�ـــصره عل ـــع مخلوقات أقـــسم  هللا  بجم�
 ، ولینبهنــا علــى مــا -ملسو هيلع هللا ىلص–وجــوده ووحدانیتــه ، وقدرتــه، ووقــوع ال�عــث، وصــدق النبــي 

 . فیها من روعة ، تدفع إلى التفEیر في خالقها

ـــستوجب التقـــد�س  ّإن -٥ ه الخـــال9 الـــذ' � ـــالقـــسم �ـــا� تعـــالى مقـــصود �ـــه التقـــد�س، ألن ّ
ٕ وما عدا ذلك فالتقـد�س والتـشر0ف غیـر الزمـین للقـسم،  وان Eـان المقـسم �ـه والع�ادة،

 . وعظ�ما عند خالقهذاته،عظ�ما في 

ِانفراد القـرآن الكـر0م  �اسـتعمال صـ�غة  -٦ ْ ِ ُال أقسم(ْ ِ  نثـر ٍ، ف�عـد ال�حـث فـي نـصوص مـن)ُْـ
َّالجاهل�ـــة وشـــعرها، تبـــین أن العـــرب لـــم تـــستعمل صـــ�غة  سم(َّ ُال أق ِ قبـــل نـــزول القـــرآن ) ُْـــ

َالكر0م، على الرغم من استعمال القرآن معظـم أسـالیب القـسم الـصر0ح والمـضمر التـي  ُْ ِ ْ
َِوالنفراد القرآن الكر0م هذا غا�ة وأغراض. Eان العرب �ستعملونها ْ .  

 والوصف،مع، ف�متلك مشاعره، ولعل العرب أكثروا منـه، �متاز أسلوب القسم بإیجازه، -٧
وأفتتنــوا ف�ـــه لوجازتـــه، وهـــم إلــى اإلیجـــاز أمیـــل فـــي شــعرهم ونثـــرهم، ومـــن هنـــا راجـــت 
األمثال بینهم وشاعت، وذاعت الحEم والتوق�عات ف�ما �عد العصر الجاهلي، وتـسا�قوا 

  .إلى تجدیدها، واالحتفاp بها 
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شائي، ال مناص للخصم من اإلقرار �ه، وال وجه له   القسم ضرب من األسلوب اإلن -٨
، فإن شاء أن ینEر، انصب إنEاره على جواب القسم، ال على القسم نفسه، في إنEاره

  .       ألن الجواب خبر ال إنشاء
م �القرآن المجید والیوم الموعود، ، Eالقس القرآن الكر0م بین القسم والوصفوقد یجمع -٩

ن، ل�Eو االستدالل أعظم ش�اهه قسم ، ووصف للمقسم �ها وأ، ففي هذوالصافات صفا
  .في النفس وأوقع

 قد �حذف جواب القسم في القـرآن، وهـو المقـسم عل�ـه، فینتقـل �عـد القـسم إلـى Eـالم  -١٠
والـــسر فـــي هـــذا أنـــه �ـــسد علـــى المخاطـــب . آخـــر،  لكنـــه مـــرت�� �ـــالجواب المحـــذوف

 إلى الجواب وهو خبر ،  لئال المنEر طر90 الكفار، فال ینتقل من القسم وهو إنشاء ،
نیجـــار المنEـــر فـــي الجـــواب ، ثـــم ل�Eـــو القـــسم Eالتمهیـــد والتنب�ـــه ، ف�ـــسترعي ســـمع  '
المخاطــب ، فیرهــف أذن�ــه ل�ــستمع مــا �عــد القــسم ، فــإذا �ــه �ــسمع مــا یؤ0ــد االســتدالل 

����m�AB��C��D��E*��G��H���I�����������J���K:المقــصود مــن القــسم نفــسه ، Eقولــه تعــالى 

L�����l )ن، فأقسم �حرف من حروف الهجاء التي یتكـو منهـا القـرآن، علـى سـبیل )١
 وأت�عه �القسم �القرآن ، وحذف الجواب لداللة التحـد' ،التحد' والتنب�ه على اإلعجاز

والقرآن ذ' الذEر إنه Eالم معجز ، ولكن الكفار استكبروا ولم یذعنوا : Eأنه قال،عل�ه
أقـسم �ـالقرآن ذ' الـشرف العظـ�م ، إنـك :أو Eأنـه قـال ، وهضوا الرسول وEذبفعار، إل�ه

ولكن الكفار استكبروا ولم  یـذعنوا للحـ9 ، وأصـروا علـى  ،لصادق ف�ما تبلغ عن رAك
أو أقسم �القرآن أن األمر لـ�س Eمـا یـزعم هـؤالء الكفـار ، بـل هـم فـي اسـتك�ار  ،العناد

  .ومخالفة  ، وعداوة لدمحم 
هل الجمــع بــین عــدة أدلــة فــي جملــة واحــدة، أو فــي جمــل  مــن مزا�ــا القــسم أنــه �ــسّإن -١١

التـــین، والبلـــد، والطـــور، والـــشمس، واللیـــل، والفجـــر، مــــع : متالحقـــة، Eمـــا فـــي ســـور
  .اإلیجاز، ولو أن األدلة فصلت و�س� فیها القول، لفقد الكالم روعته وتأثیره

شعر �شرك القـسم االسـتداللي الـسامع فـي أسـالی�ه، و0خفـف مـن عنـاده وخـصامه، ف�ـ -١٢
أنــه تعــرف وتأمــل، ولهــذا Eانــت األســالیب اإلنــشائ�ة Eلهــا أكثــر اجتــذا�ا مــن األســالیب 

 وهــذا هــو الــسبب فــي أن الحــاذق اللبــ9 ینــوع أســالی�ه، و0ــراوح بــین اإلنــشاء ؛الخبر0ــة

                                                             

  ٣- ١:سورة ص ) 1(
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والخبر، لینش� المخاطب، و�ـشرEه فـي الفهـم، وال�حـث، واالسـتن�ا�، حتـى لیتـوهم أنـه 
  .سههو الذ' اهتد� إلى الح9 بنف

ًإن المقسم �ه من هللا، جل جالله، في القـسم الـصر0ح فـي القـرآن الكـر0م Eـان مـدرEا  -١٣ َّ َ َ ُْ َّ
ا لـه، وتقر�0ـا لألمـور إلـى ذهنـه  ًمن المخاطب وظاهرا له، تأثیرا فـي المخاطـب، ولفت ًـ ً ً
َّـومدارEه، وفي مقابل ذلك نجد نفي القسم من هللا، جل جالله، �Eو �مـا هـو مغیب  َ ُ ن َّ

رة القــسم، ف�ــه توEیــد للمقــسم صــوغ الــدلیل فــي صــو.  ٍك مــن المخاطــبأو غیــر مــدر
ّ، وتنب�ــه للــسامع إل�ــه، وتمهیــد لــه �مــا �قــرره فــي الــذهن، إن القــرآن قــد �ــستعمل عل�ــه

����m�f:�أسلوب القسم �غیر مقسم �ه Eما جر  في العرف العرAي، نحو قولـه تعـالى
g��h��i��jk��l��m��n��o��p��q���r����l )قولـــه تعـــالى،ونحـــو)١ :�
m�å��æ��ç��è��éê��ë���l )٢( 

ننات، وجدت أن القسم الـوارد فیهـا غال�ـا مـا �Eـو �ـالواو، وأنـه ِّ�استقراء آ�ات هللا البی -١٤
ّال �Eو إال ، ف�قسم هللا عز وجل �ما شـاء علـى مـا  من هللا تعالى في األعم األغلبن

 ).٣(اح في إیجازشاء في إیراد الدلیل �صورة القسم، إیجاز في إ�ضاح، أو إ�ض

القسم بإیجازه  وقصره �حمل فـي ط�ـه، داللـة علـى معـان Eثیـرة �الئـم الط�ـع العرAـي  -١٥
الفص�ح الذ' تكف�ه اإلشارة وتقنعه اللمحـة، ولـذلك وجـد القـسم �Eثـرة مـع أول ظهـور 
الـــدعوة فـــي العـــصر المEـــي وأســـلوب القـــسم فـــي القـــرآن جـــاء علـــى نـــس9 األســـلوب 

 .العرAي

أ' تأكیـد مـا �قـسم ( للتأكید والجـزم المحـض فـي معنـاه الحق�قـي  إن القسم ل�س إال  -١٦
ًوال یلزمه المقسم �ـه حتـى �قـدر Eلمـا لـم یـذEر فـضال عـن تعظ�مـه Eمـا �عتقـد ) عل�ه
ٕمـن النـاس، وانمــا اخـتل� �ـه معنــى التعظـ�م مـن جهــة المقـسم �ـه، أ' إذا Eــان  Eثیـر

، أمـــا القـــسم �غیـــره القـــسم �ـــا� وشـــعائره فهـــو مـــن عـــوارض القـــسم ولـــ�س مـــن لوازمـــه
نس�حانه وتعالى فقد �Eو على وجه اإلكرام للمقسم �ه أو المتكلم أو المخاطـب ، أو 

                                                             

 .١٨: سورة األعراف  ) 1(

 ) ٣/٤٣(البرهان في علوم القرآن  ) 2(

) .  م ١٩٤٣ یولیـــو عـــام ٥(  جامعـــة القـــاهرة ، فـــي – بنـــاد' دار العلـــوم انظـــر محاضـــرة األســـتاذ عمـــر أبـــو النـــصر ) 3(
 ) .بتصرف واختصار . ( ونشرت في مجلة دار العلوم �مصر في شهر سبتمبر من نفس العام 
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علــى وجــه االســتدالل �المقــسم �ــه واإلشــهاد �ــه علــى المقــسم عل�ــه، ومعظــم األقــسام 
 .�المخلوقات في القرآن الكر0م من هذا ال�اب

مــن m`��a��b���cd��fe��g������h��i��l:هجعــل �عــض العلمــاء قولــه ســ�حان -١٧
ًالقسم المـضمر الـذ' دل عل�ـه المعنـى احتجاجـا �الحـدیث الـشر0ف  ال �مـوت لمـسلم ( ّ

ن احتمال القسم إنما هو فـي أوقد وضحت ) ثالثة من الولد فیلج النار إال تحلة القسم
 . في صورة االستئناف فال یتعین ذلكّوأما) ِّفورAك( صورة العطف على قوله 

�القـــرآن الكـــر0م مجـــر القـــسم وأجر0ـــت بجوا�ـــه، وهـــي العهـــد هنـــاك ألفـــاp جـــرت فـــي  -١٨
والمیثـاق وال�مــین ولعمـرك و�عزتــك ولفـs تــأذن وEتـب وقــضى ووعـد وعلــم وشـهد وAــدأ، 

  .ّوظن، ولفs الح9 وتم وEال وال جرم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٨٨

  وص5اتّالت
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 العامـة عـن اللغـو فـي Eـفي، وعرضة أل�مانهم، لمـا لـه عالقـة �ـالواقع الح�ـاتي الیـوم
  .األ�مان، وعدم الحلف إال �ا� Eما ورد في القرآن الكر0م والسنة النبو�ة المطهرة
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١٧٤ - m�A��B��*��D��E��*�G��H���I�*���K��L��

M��N��O��Pl�

 ٩٠ التین ٤-١

١٧٥ - m�n٨��p��q���*��s��t��u*w���x���*��
z��{�*��}��~*¡���¢��£��¤�l�

 ٩٠ الطور ٧-١

١٧٦ - m�u��v��w��x��y����z��{��

|��}��~��_���`��a��

b��c��l�

 ٩٠ المائدة ١٢



 

٢٠٢

١٧٧ - m�A��B��C��D��E��F��G��H��I���l٩٠ الروم �٥١ 

١٧٨ - m�A��B��C��*��E��F��*��H��I���*��K��

L��M������l�

 ٩١ البروج ٤-١

١٧٩ - m�n��o��p�����l  ٩٢ النحل �٣٠ 

١٨٠ - m�Ì��Í��Î��Ï���Ð�l٩٢ الصافات �٧٥ 

١٨١ - m�j��k��l��m���n��l٩٢ ال�قرة �١٠٢ 

١٨٢ - m�t��u����v��w��x��y���z��{���|}��

~�����¡�¢� ���l�

 ٩٢ المائدة ٦٢

١٨٣ - m�A��B������C�l٩٣ النجم ٢-�١ 

١٨٤ - m�¶��¸��¹��º��»��¼���½��¾��¿��ÀÁ���l٩٣ ال�قرة �١٤٥ 
١٨٥ - m�Ø��Ù��Ú����Û����Ü��Ý���Þ������ß��à���á��â���ã��

ä��å��l�

 ٩٣ س�أ ١٤

١٨٦ - m�w��x��y��z��{��|���}���� �����~��_����l٩٣ النساء �٦٢ 
١٨٧ - m�Q��R��S���T��U��l٩٣ التو�ة �١٠٧ 

١٨٨ - m�i��j��k�������l��m���n����o��pl٩٣ فاطر �٤١ 

١٨٩ - m�p��*��r��s��*�u��v��w��x���

y��z����l�

 ٩٤ الزخرف ٣ _١

١٩٠ - m�A��*��C��D��*��F��G��H��I��������JK��

L��M����������N����l�

 ٩٤ الدخان ٣-١

١٩١ - m��Ì�������Í��Î��Ï����l٩٤ یوسف �٩٥ 

١٩٢ - m�~�����¡��¢���£���¤��¥��¦���§����l٩٥ الذار0ات �٢٣ 

١٩٣ - m�m��n��o��p��q��r��s��t��u���������

v��w����l�

 ٩٥ هود ٩

١٩٤ - m��Ë��Ì�������Í��Î��Ï�������l٩٥ یوسف �٩٤ 



 

٢٠٣

١٩٥ - m�H��I��J��K���L����l٩٥ الحجر �٧٢ 

١٩٦ - m�Y��Z��[��\����������]����l٩٥ الصافات �٥٦ 

١٩٧ - m�A���B��*��D��E��F��G�����*��I��J��*��L��M����������N��O��
P��Q����l�

 ٩٦ قالطار ٤-١

١٩٨ - m�×��Ø��Ù��Ú��Û���Ü��Ý��Þ����ß��à��á��

â��ã��ä���l�

 ٩٦ عمران آل ١٥٧

١٩٩ - m�¨��©��ª���«��¬���®��¯��°��±��
²��³���´��µ��¶��¸��¹��º��
»���¼��½����l�

 ٩٦ المائدة ١٠٧

٢٠٠ - m�»��¼���½����¾��¿����l٩٧ النحل �١٢٦ 

٢٠١ - m�w��x��y��z���{��|��}�����~����l٩٧ مر0م �٧٠ 

٢٠٢ - m�AB��C��D��E������*��G��H���I�����������J���K���L�����l٩٧ ص ٢-�١ 

٢٠٣ - m�o��p��q��r���s��t��u��v��w��x���

y�l�

 ٩٨ المائدة ٢٨

٢٠٤ - m�yz��{��|��}���*��_��`��a����b��c��������l٩٨ القلم ٢-�١ 

٢٠٥ - m�s��t��u�*���w��x��y�����*��{����|���}��*��_��`����a����l٩٨ قالطار ١٤-�١١ 
٢٠٦ - m�y��z��{��|��}������~�����¡���¢��£��¤���������¥����l٩٩ األنعام �٢٣ 

٢٠٧ - m�R��S��T��U��V��W���X��YZ��[��\��]��^��_��

`��a����b��l�

 ٩٩ ال�قرة ١٢٠

٢٠٨ - m�|��}��~��_���`��a��b�����c��d��e��f��

g��h��i��j�l�

 ٩٩ الرعد ٣٧

٢٠٩ - m�^��_��`��a��b��c��d���e��f��l٩٩ إبراه�م �٤٤ 
٢١٠ - m�º��»��¼��½��¾��¿��À�����Á��Âl١٠١ األنعام �١٠٩ 

٢١١ - m�w��x��y��z��{����|��}����~١٠١ فاطر ��������٤٢ 



 

٢٠٤

¡��¢��£l�

٢١٢ - m�L���M��N��O��P��Q��R��S��T��U��

V���W��X��Y��Z��[�����\��]��^l�

 ١٠١ اإلسراء ٨٨

٢١٣ - m�^��_��`��a��b���c��d��
e��f��g��h��il�

 ١٠٢ التو�ة ٤٢

٢١٤ - m�w��x��y��z��{��|��}��~��_������l١٠٢ الحشر �١٢ 

٢١٥ - m�¦��§��¨��©��ª��«��¬���®��

¯����°�l�

 ١٠٣ الزخرف ٩

٢١٦ - m�k��l��m��n��o��p���q��r�s���

t��ul�

 ١٠٣ المائدة ٧٣

٢١٧ - m�k��l��m��n��o��p����q��r��s���

t��u��v��w��x��y��z��{�����|��

}�l�

 ١٠٣ عمران آل ٨٣

٢١٨ - m�l��m��n��o��p��q���r����l١٠٣ األعراف �١٨ 

٢١٩ - m�_��`��a��b���c��d��e��f��g��hl١٠٣ ال�قرة �١٠٢ 
٢٢٠ - m�h��i��������j��k�������l��m��n��o��p��q�����r��

s�����l�

 ١٠٤ األعراف ٩٠

٢٢١ - m�À��Á��Â����������l١٠٥ المدثر �٣٣ 

٢٢٢ - m�a��b�����c������l١٠٥ التكو0ر �١٧ 

٢٢٣ - m�e��f��g�����l١٠٥ التكو0ر �١٨ 

٢٢٤ - m�¤��¥��¦�������l١٠٥ االنشقاق �١٨ 

٢٢٥ - m�I��J��K������l١٠٥ الفجر �٤ 

٢٢٦ - m�D��E��F������l١٠٥ الشمس �٣ 



 

٢٠٥

٢٢٧ - m�H��I�����J�����l١٠٥ الشمس �٣ 

٢٢٨ - m�L��M������N����l١٠٥ الشمس �٤ 

٢٢٩ - m�j��k�����l����l١٠٥ اللیل �١ 

٢٣٠ - m�b��*��d��e��f����l١٠٥ الضحى ٢-�١ 

٢٣١ - m�y��z��{��|��}���~��_��`��a��b��
c��dl�

 ١٠٧ النحل ٩١

٢٣٢ - m�y��z��{��|��}���~��_��`��a��b��
c��dl�

 ١٠٧ النحل ٩٧

٢٣٣ - m�¢��£��¤��¥��¦��§��¨���©��ª��«l١٠٧ طه �٧٢ 

٢٣٤ - m�AB��C��D��l١٠٩ ق �١ 

٢٣٥ - m�AB��C��D��E������l١١٠ ص ٢-�١ 

٢٣٦ - m�r��s��*u��v*x��y*{��

|��*��~�����*¢��£��¤�*¦��§������l�

 ١١٠ النازعات ٧-١

٢٣٧ - m�¸��¹���������������º��»����l١١٠ النازعات �١١ 

٢٣٨ - m�¯��°������±��²��³��´��µ��¶��¸��l١١٠ �الشور �٤١ 

٢٣٩ - m�s����t��u��v��w����x�����l١١٠ النازعات �٢٦ 

٢٤٠ - m�]��^���_����`��a��bc��d��e��f���gh��i��j��

kl��m��n��o��p��q��r���l�

 ١١١ األنعام ٣٠

٢٤١ - m�¥��¦��§���¨����©��ª�«��¬��®¯��°��±��

²³��´��µ��¶��¸���¹��º��l�

 ١١١ األحقاف ٣٤

٢٤٢ - m�k��l��m��n��o��p���q��r�������

s���t��u����l�

 ١٢ المائدة ٧٣

٢٤٣ - m�b��c��d��e��l١١٢ األنعام �١٢١ 

٢٤٤ - m�A��B��C��D��E��F���G��H��I��J��K١١٣ األعراف ���٢٣ 



 

٢٠٦

L����l�

٢٤٥ - m�o��p��q��l١١٣ الحشر �١١ 

٢٤٦ - m�Y��Z��[��\��]������^����_��`��a���b��c���d��e��

fl�

 ١١٣ األعراف ٨٩

٢٤٧ - m�A��B��...a��b��c����l١١٣ الشمس ٩-�١ 

٢٤٨ - m�A��B��C��*�E��F��*�H��I���*��K��

L��M����l�

 ١١٤ البروج ٤-١

٢٤٩ - m�¬��®��¯����°��±����l١١٧ القلم �١٠ 

٢٥٠ - m�ß��à��á��â���ãl١١٧ یونس �٥٣ 

٢٥١ - m�Û���Ü��ÝÞ��ß��à��á��â���ãä��å��æ��

ç�����l�

 ١١٨ یونس ٥٣

٢٥٢ - m�x��y��z���{��|��*~�����¡��¢���£���

¤��¥��¦���§����l�

 ١١٩ الذار0ات ٢٣-٢٢

٢٥٣ - m�A��B��*��D��E��F����*��H��I�����J��*���L��M������
N��*��P��Q��R��*��T��U��V���*��X��Y��Z��

*��\��]��^��*��`���a��b��c����l�

 ١١٩ الشمس ٩-١

٢٥٤ - m�R��S��T��U��*��W��X��Y�����l١٢١ الحاقة ٣٩-�٣٨ 

٢٥٥ - m�j��k��l��m��n��o��l١٢١ اإلسراء �٤٤ 

٢٥٦ - m�p�������q��r��s��t������u����l١٢٢ النحل �٦٧ 

٢٥٧ - m�Õ��Ö��×��Ø���Ù��Ú��Û��Ü��Ý��

Þ��ß��à��á��â�l�

 ١٢٢ طه ١١٣

٢٥٨ - m�A��B��C���*E��F��G��H�l١٢٢ الزمر �٢٧ 

٢٥٩ - m�A��B��C���*E��F��G��H�l١٢٢ الذار0ات ٨-�٧ 



 

٢٠٧

٢٦٠ - m�{��|��}���~��������¡��¢��£���¤���l١٢٣ نالمؤمنو �٣٥ 

٢٦١ - m�x��y��z����{��|�������}��~��_��`�l١٢٣ نالمؤمنو �٣٥ 
٢٦٢ - m�o��p��q��r��s��t��u��v���w��x��

*��z��{��|��}��~��*��¡��¢£��¤��¥�����
¦��§¨��©�ª����l�

 ١٢٤ ق ١١-٩

٢٦٣ - m�¬��®��¯°��±��l١٢٦ القلم �١٠ 

٢٦٤ - m�Ç��È���������É��Ê��ËÌ��Í���Îl١٢٦ المائدة �٨٩ 

٢٦٥ - m�^��_��`��a��b���c��d��
e��f��g��h��il�

 ١٢٧ التو�ة ٤٢

٢٦٦ - m�T��U��V��W��X��Y��Z�l١٢٧ التو�ة �٥٦ 

٢٦٧ - m�A��B��C��D��E��F��G���H��

I��J���K��L����l�

 ١٢٧ التو�ة ٦٢

٢٦٨ - m�O��P���Q��R��S��T��U��V�

W��X��Yl�

 ١٢٧ التو�ة ٧٤

٢٦٩ - m�b���c��d��e��f��g��h��ij��
k����lm��n��ol�

 ١٢٨ التو�ة ٩٥

٢٧٠ - m�x��y��z���{|��}����~��_��`��a��
b��c��d��e���f������l�

 ١٢٨ التو�ة ٩٦

٢٧١ - m�Q��R��S���T��UV��W��X��Y��Z���l١٢٨ التو�ة �١٠٧ 
٢٧٢ - m�`��a�����b��c��d��e��f���g��h��i��

j��k��l��m���n��*p��q������
r��s��t�����u��v��w��x��

y��z��{��|���}���������~��_��*��a��
b��c��d��e���f��g��h��i��j��

 ١٢٨ النساء ٦٣-٦١



 

٢٠٨

k��l��m���n��o��p����l�

٢٧٣ - m��v����w����x���y����z��{���|��}��~��_��`��a��b��c����

d��e��f����g��h��l�

 ١٢٨ المجادلة ١١٤

٢٧٤ - m�¬��®��¯��°��±��*��³��´��µ���l١٢٩ القلم ١٢-�١٠ 

٢٧٥ - m�A��B��C������D��E��F��G��l١٣١ المعارج �٤٠ 

٢٧٦ - m�R��S��T��U��*��W��X��Y��*���[������\��]��^����l١٣١ الحاقة ٤٠-�٣٨ 

٢٧٧ - m�q��r��s��t���u��v���w��x��y��
z��{��|���}���~��_��`��a��b��c��d��
e��f��g��h���i��j��kl��m��
n��o��p���q��r��s�����t���u��v��w���x��
y��z��{��|}���~������¡��¢��£��������¤�����¥��¦����l�

 ١٣١ المائدة ١٠٦

٢٧٨ - m�¸��¹��º��»���¼��½��¾��¿��
À���������Á�����Â��Ã����l(�

 ١٣٢ المائدة ١٠٧

٢٧٩ - m�E��F�����G��������H��I��J��K��L���M��N��*��P��

Q����l�

 ١٣٢ القلم ١٨-١٧

٢٨٠ - m�º��»��¼��½��¾��¿��À�����Á��ÂÃ��Ä��Å��

Æ��Ç��ÈÉ��Ê��Ë��Ì��Í����������Î��Ï��Ð��l  �

 ١٣٢ النعام ١٠٩

٢٨١ - m�s��t��u��vw��x��y��z��{��|}��~����

���¡��¢��£��¤���¥��¦��§����l�

 ١٣٢ النحل ٣٨

٢٨٢ - m��×��Ø��Ù��Ú��Û��Ü���ÝÞ��ß���à���áâ��
ã��äå��æ������ç��è��é��ê��l�

 ١٣٣ النور ٥٣

٢٨٣ - m�w��x��y��z��{����|��}����~��������
¡��¢��£¤��¥��¦��§������¨��©��ª�����«����l�

 ١٣٣ فاطر ٤٢

٢٨٤ - m�z��{��|��}��~��_��`��a��bc١٣٣ المائدة ���٥٣ 



 

٢٠٩

d����ef��g��h��i��j����l�

٢٨٥ - m�c��d��e��f��g��h��i��j��kl���

m��n��������o����l�

 ١٣٣ الروم ٥٥

٢٨٦ - m�s��t��u��vw��x��y��z��{��|}��~����

���¡��¢��£��¤���¥��¦��§�l�

 ١٣٣ النحل ٣٨

٢٨٧ - m�s��t��u��vw��x��y��z��{��|}��~����

���¡��¢��£��¤���¥��¦��§�����l�

 ١٣٣ النحل ٣٨

٢٨٨ - m��v����w�������x���y����z��{���|��}��~��_��`��a��b��c����

d��e��f����g��h����l�

 ١٣٤ المجادلة ١٤

٢٨٩ - m�Â��Ã�����Ä��Å��Æ����l١٣٤ األعراف �٢١ 

٢٩٠ - m�Q��R��S��T��U����V��WX��Y��Z��[��\��

]��^����l�

 ١٣٥ ال�قرة ٢٢٦

٢٩١ - m�h��i��j��k��l���m��n��o��p��q��
r��s��t�����u��vw��x��yz��{��

|��}��~��_��`a���b��c��d��l�

 ١٣٥ النور ٢٢

٢٩٢ - m�x��y��z���{|��}����~��_��`��a��
b��c��d��e���f�l�

 ١٣٧ التو�ة ٩٦

٢٩٣ - m�b���c��d��e��f��g��h��ij��
k����lm��n��op��q��r��s��t���u���
v��l�

 ١٣٧ التو�ة ٩٥

٢٩٤ - m�T��U��V��W��X��Y��Z��[���\��

]��l�

 ١٣٧ التو�ة ٥٦

٢٩٥ - m�A��B��C��D��E��F��G���H��

I��J���K��Ll�

 ١٣٧ التو�ة ٦٢



 

٢١٠

٢٩٦ - m�O��P���Q��R��S��T��U��V��

W��X��Y��������Z��[��\��]^��_��`��a�������

b��c��d��e���f��gh��i��j��k��l��mn��

o��p��q����r��s��t��u��v��wx��y��

z��{��|����}��~��_��`����l�

 ١٣٧ التو�ة ٧٤

٢٩٧ - m�h��i��j��k��l���m��n��o��p��q��
r��s��t�����u��vw��x��yz��{��

|��}��~��_��`a���b��c��d����l  �

 ١٣٧ النور ٢٢

٢٩٨ - m��v����w�������x���y����z��{���|��}��~��_��`��a��b��c����

d��e��f����g��h����l�

 ١٣٨ مجادلةال ١٤

٢٩٩ - m�j��k��l��m��no��p�������q��r��s�������������t��*��v��

w��x��y��z��{��|��}���~�����*��¢��£��
¤��¥��¦��§��¨��©���ª«��¬��®��¯°��±��

²��³��l�

 ١٣٨ المجادلة ١٧-١٥

٣٠٠ - m�µ��¶�������¸��¹��º��»��¼�������½��¾¿��À��Á���

Â��ÃÄ��Å������Æ������Ç��È����l�

 ١٣٨ المجادلة ١٨

٣٠١ - m�c��d��e��f��g��h��i��j��kl���

m��n��������o����l�

 ١٣٨ الروم ٥٥

٣٠٢ - m�L��M��N��O��P��Q��R���S��T��
U��V��W��X��Y��Z��[���\]��^��

_��`��a��b��c��d���e��f�l�

 ١٣٩ األعراف ٤٩

٣٠٣ - m�E��F�����G��������H��I��J��K��L���M��N��*��P��

Q����l�

 ١٣٩ القلم ١٨-١٧

٣٠٤ - m�]��^���_����`��a��bc��d��e��f���gh��i��j١٣٩ األنعام ��٣٠ 



 

٢١١

kl��m��n��o��p��q��r�l�

٣٠٥ - m�¥��¦��§���¨������������©��ª������������«��¬��®¯��°��±��
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من حلف على �مین فرأ� غیرها خیرا منها فل�Eفر، ول�أت " ١

 .."الذ' هو خیر
ّاألول ٣٢  

نإن Eنتم تطعنو في إمراته فقد Eنتم تطعنو في إمرة أب�ه  " ٢ ن
ٕمن قبل، وا�م هللا إن Eان لخل�قا لإلمارة، وان Eان لمن أحب ً 

 " ٕالناس إلي، وان هذا لمن أحب الناس إلى �عده

٣٤- ٣٣ ّاألول   

وهللا لنزل رسول :" وفي الحدیث عن امرأة من غفار أنها قالت ٣
  إلى الص�ح فأناخ - ملسو هيلع هللا ىلص–هللا 

ّاألول ١١٣  

 الرا�ع ١٤٠ ) ًمن Eان حالفا فل�حلف �ا� أو ل�صمت " ٤

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
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 فهرس األشعار
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ا ذر شـــو ١ َوأقـــسم ال أنـــساك م ََ ََّ ـــ َ َ َ َْ ُُ ِ ْ 

ِأوصالي َ َْ 
 األول ٣ الطو0ل جمیل بن معمر الراء

ُفقلت ٢ ْ 5ًمین هللا أبرح قاعدا : َُ ِ َ ُ ْ َْ َ ُ ِ tامر الق�س ال�اء َ  األول ٣ الطو0ل 
َمقطعه ّالحj ّفإن ٣ َ ْ  األول ١٧ الوافر زهیر الهمزة ٌثالث َ
ِقلیل اَألال5ا حافl ل5مینه                     ٤ ِ ْ َ ِْ َِ َِ ٌِ ُ  األول  ٢٠ الطو0ل Eثیر التاءَ
 األول ٢٦ الطو0ل لبید بن ر�Aعة    الالم  أمره 5قسم Eان إن له قوال ٥
ّلتخبرني َعل5كُ ُأقسم ألم ٦  األول ٢٦ الوافر الذب�اني الم�م    ُ
 األول ٢٦ الطو0ل زهیر الم�م   َحوله طاف ّالذO ِ�البیت ُفأقسمت ٧
ٍ  أال أقسمت آس �عد �شر    ٨ ْ  األول ٢٦ الوافر الخرن9    القاف ِ
ُأقسمت أنساها وأترك ذEرها  ٩ ّحسان بن ثابت الم�م ُ  األول ٢٦ الكامل 
ًوEنا أناسا ساكنین �غ�طة    ١٠ ُ ق�س بن (قعار الطائي الهاء ّ

رة بن غنم بن وائلة ج
بن عمرو بن عاصم 

)الطائي  

 األول ٢٦ الطو0ل

ٍفأقسمت ال أحتل إال �صهوة   ١١ ُّ ق�س بن (قعار الطائي الهاء ُ
جرة بن غنم بن وائلة 
بن عمرو بن عاصم 

)الطائي  

 األول ٢٦ الطو0ل

َقد Eنت أقسمت فثنیت القسم  ١٢ ُ ُ ق�س بن (قعار الطائي األلف ُّ
لة جرة بن غنم بن وائ

بن عمرو بن عاصم 
)الطائي  

 األول ٢٦ ال�س��

ًوEنا أناسا ساكنین �غ�طة    ١٣ ُ ق�س بن (قعار الطائي الهاء ّ
جرة بن غنم بن وائلة 
بن عمرو بن عاصم 
)الطائي  

 األول ٢٦ الطو0ل

ٌفأقسمت على النصب إني لمیت ١٤ ِّ ِّ ُ ُ  األول ٢٧ الطو0ل طرفة بن العبد الضاد ُ
ْفُأقسم أن لو  ١٥ ُ  األول ٢٧ الطو0ل المسیب بن علس الم�م التقینا وأنتم        ِ
ٍبنو عمنا في Eل یوم Eر;هة    ١٦ ِّ ُ  األول ٢٧ الطو0ل معقل بن خو0لد الهذلي األولف ِّ
ُإذا أقسموا أقسمت ال أنفكُّ منهم   ١٧  األول ٢٧ الطو0ل معقل بن خو0لد الهذلي األولف 
ُأقسمتم ال نعطE5م عرار   ١٨ َ ولفاأل   األول ٢٧ الخفیف األعشى 
�الحصى الضوارب Oتدر ما لعمرك ١٩  األول ٢٨ الطو0ل بن أبي ر�Aعة العین 
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 األول ٢٨ المتقارب  األعشى  نالنو لعمرك ما طول هذا الزمن ٢٠
ٌلعمرك والمنا5ا غال�ات ٢١  األول ٢٨ الوافر عبدهللا الهذلي ءال�ا 
tامر الق�س ال�اء ّفقال الفر;j لما سألتهم ٢٢  األول ٢٨ الطو0ل 
 األول ٢٩ الطو0ل ق�س�ة بن Eلثوم الدال �اw لوال انEسار الرمح قد علموا  ٢٣
ًقد یخطم الفحل قسرا �عد عزته  ٢٤ ُ ِ  األول ٢٩ الطو0ل ق�س�ة بن Eلثوم الدال ُ
 األول ٢٩ الطو0ل  ساعد بن جؤ�ة األلف wX المجید لقد ثو     5غ5الن �ا ٢٥
ًحلفت فلم أترك لنفسك ر;�ة     ٢٦ َ ِ ِ ْ ّحسان بن ثابت  ال�اء ُ  األول ٣٠ الطو0ل 
ًإني حلفت 5مینا غیر Eاذ�ة ٢٧ ُ  األول ٣٠ الطو0ل حسان بن ثابت ال�اء ِّ
ًوحلفت ال أنساكم أبدا   ٢٨ ُ ــــــــ حسان بن ثابت  الراء   األول ٣١ ـــــــــــــــــــــ
ُوحلفت ال أنسى حدیثك ما  ٢٩ ـــــ حسان بن ثابت الراء   األول ٣١ ــــــــــــــــــــــــ
 األول ٣٢ الوافر زهیر  الهمزة   جالء أو نفار أو 5مین    ٣٠
حول طاف الذO �البیت فأقسمت ٣١  األول ٣٢ الطو0ل زهیر بن أبي سلمى الم�م 
 األول ٣٢ الطو0ل زهیر بن أبي سلمى الم�م  وجدتما السیدان لنعم 5ًمینا ٣٢
ء الق�س الالم  ُأبرح هللا یمین: فقالت ٣٣ 'امر  األول ٣٢ الطو0ل 
عزهEثیر  التاء  لیمینھ حافظ األالیا قلیل ٣٤  األول ٣٤ الطو0ل 
 األول ٢٦ ال�س�� المتلمس السین  أطعمھ ّالدھر العراق َّحب آلیت ٣٥
 األول ٣٥ الطو0ل األعشى الدال  من لھا أرثي ال فآلیت ٣٦
ً یمینا آلى ّللذى فقولوا ٣٧  األول ٣٥ الوافر �شر بن أبي خازم الراء 
 األول ٣٩ الهزج أحمد بن قنن الفاء     معتمد غیر ھجرك وحیاة ٣٨
 األول ٣٩ الهزج أحمد بن قنن الفاء   وال رأیت من أحسن أنت ما ٣٩
ُفأقسم ٤٠ ء الق�س الدال  َرسولھ أتانا شيٌء لو ِ 'امر  األول ٤٠ الطو0ل 
ُّرقي ٤١ َ ِبعمركم ُ ُتھجرینا ال ْ ْ  األول ٤٤ الوافر عبد هللا بن ق�س  األلف  َ
٤٢ Kما َالخیر عمرو َابن أنسى تا 

ْنطقت  

 األول ٤٦ ال�س�� الخنساء الم�م

٤٣ Kاألول ٤٦ الرجز ساعد بن جؤ�ة األلف   واجد ُّأم شھلة إن ما وتا 
عمر بن یرAوع بن  األلف  بكر فوق فأوضعً برقا رأى ٤٤

 حنظلة
 األول ٥٨ الوافر

 األول ٦٨ الوافر زهیر الهمزة  ٌثالث مقطعھ َّالحق ّفإن ٤٦
٤٦ Kّلثاني ٨٤ الكامل ابن هرمة ال�اء   لھ فقل دخلت إن ربك  با  
ل بن معمرجمی الراء   ٌشارق َّذر ما ِأنساك ال ُوأقسم ٤٧ ّالثاني ٨٥ الطو0ل   
ُفقلت ٤٨ ْ ُ ُیمین: َ ْ ِ ُأبرح هللا َ َْ ًقاعدا َ ِ tامر الق�س  ال�اء  َ ّالثاني ٨٦ الطو0ل   
سألتھم ّلما الفریق فقال ٥٠ t   امر الق�س  ال�اء  ّالثاني ٨٧ الطو0ل   
المنى ساقھ لقد ٍعمرو أبي لعمر ٥١ ّالثاني ٨٨ الطو0ل الهزلي ال�اء   
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ّالثاني ٩٧ الطو0ل المسیب بن علس  الم�م  وأنتم التقینا لو أن فأقسم ٥٢  
'ابن بر الدال  بلحم تأدمھ الخبز ما إذا ٥٣ ّالثاني ٩٩ الرجز   
ً قاعدا أبرح هللا یمین فقلت ٥٤ ء الق�س ال�اء  'امر ّالثاني ٩٩ الطو0ل   
٥٥ Kّالثالث ١٠٤ الرجز  ق�س بن الملوح الراء  لنا قلن القاع ظبیات یا با  
٥٦ Kّالثالث ١٠٤ الطو0ل العرجي  الالم  فیھما ّعیني دمع ردي وبا  
ّالثالث ١٠٨ ال�س�� عمر بن أبي ر�Aعة  الم�م  لحاسب وإني ادري ما فوهللا ٥٧  
ّالثالث ١٠٨ الطو0ل  الهذلي  خراشو  أب الضاد  رزئتھ قتیال الأنسى فوهللا ٥٨  
٥٩ Kّالثالث ١١٠ الكامل زهیر بن أبي سلمى  الراء  بني  سراة علمت قد تا  
ٍ فاجرَ حلفة باK لھا ُحلفت ٦٠ ء الق�س  الالم  'امر ّالثالث ١١١ الطو0ل   
َلنعمً یمینا ٦١ ُّوجدتما ِالسَّیدان ِ ّالثالث ١١٣ الطو0ل زهیر بن ابي سلمى  الم�م  ْ  
ُحسب ٦٢ ْ َالمحبین َ ِّ ِ عذابُھم الدنیا في ُ المؤمل بن أسید  الراء 

 المحارمي 
ّالثالث ١١٤ الطو0ل  

ّالثالث ١٢٢ الرجز ابن مالك الم�م   قسم بعد ّرجح ّوربما ٦٣  
ّالثالث ١٢٢ ال�س�� األعشى الالم  غب عن بنا منیت لئن ٦٤  
ّالثالث ١٢٣ الرجز ابن مالك الراء  خبر ذو وقبل توالیا وإن ٦٥  
ًقاعدا أبرح هللا یمین: فقلت ٦٦ tامر الق�س ال�اء  ّالثالث ١٣٥ الطو0ل   
إنني أفعل هللا یمین: فقالت ٦٧ ّالثالث ١٣٥ الطو0ل الذب�اني الراء   
َلنفسك ْأترك فلم ُحلفت ٦٨  الرا�ع ١٥٠ الطو0ل حسان بن ثابت ال�اء   ًریبة ِ
ِبرب ُحلفت ٦٩ ِالراقصات ّ ِ منى إلى َّ نلنوا   الرا�ع ١٥١ الطو0ل جمیل بثینة 
ًخوصا ٌضوامر ٧٠ السُّرى بھا ّأضر قد ُ  الرا�ع ١٥١ الطو0ل األعشى الم�م 
ّجب في َكنت ْلئن ٧١ ّورقیتً*قامة ثمانین ُ ُ 

ِبسلم ِالسماء َأسباب َّ ُ ِ  
 الرا�ع ١٥١ الطو0ل األعشى الم�م

َلیستدرجنك ٧٢ ّتھره ّحتى َالقول ِ َ  الرا�ع ١٥١ الطو0ل األعشى الم�م 
 الرا�ع ١٥٤ الطو0ل األعشى الالم  فاجر حلفة باK لھا حلفت  ٧٣
ِوأبیك ال ٧٤ ْ ِ َ َابنة َ َ ِالعامري ْ ّ ِ ِ 'امر الق�س  الراء     َ  الرا�ع ١٧٢ الطو0ل 
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 المقدمة ٥ سیبو�ه ١
 ـــــــ ٦ ّاالسترا�اذ' ٢

 ــــــ ٧ ّأبوح�ان ٣
 ــــــ ٧ السیوطي ٤
 ــــــ ٩ ابن الق�م الجوز0ة ٥
ّاألول ١٥ ابن منظور ٦  
 األول ١٨ أنس بن مالك ٧
 األول ٢٠ 'األنصار ٨
 األول ٢٥ الفیروزآ�اد' ٩
 األول ٢٦ الذب�اني ١٠
 األول ٢٦ زهیر ١١
 األول ٢٦ ثابت بن ّحسان ١٢
 األول ٣٤ للزبیدي ١٣
 األول ٣٤ جریر ١٤
 األول ٣٦ ابن یعیش ١٥
 األول ٣٦ ابن خالویھ ١٦
 األول ٣٧ الزركشي ١٧
 األول ٣٨ الزمخشي ١٨
 األول ٣٨ ابن عصفور ١٩
 األول ٤١ المبرد ٢٠
 األول ٤٢ باألخفش ٢١
 األول ٤٥ ابن كیسان ٢٢
 األول ٥٤ ابن جني ٢٣
 األول ٥٨ العكبري ٢٤
  ٦٤ 'األن�ار ٢٥
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 األول ٦٨ النیسابوري ٢٦
ّالثاني ٨٣ ابن الحاجب ٢٧  

ّالثاني ٨٣ القرطبي ٢٨  

ّالثاني ٨٩ الفراء ٢٩  

ّالثاني ١٠٢ ابن مالك ٣٠  

ّالثالث ١٠٧ 'الحسن ال�صر ٣١  
ّالثالث ١٠٧ ابن Eثیر ٣٢  

ّالثالث ١٠٩ 'العEبر ٣٣  

ّالثالث ١١٠ المبرد ٣٤  

ّالثالث ١١٢ ابن هشام ٣٥  

ّالثالث ١١٦ قـــــتادة ٣٦  

ّالثالث ١١٧ َّأبي النجود ٣٧  

ّالثالث ١١٧ أبي داود األسد' ٣٨  

ّالثالث ١١٧ نافع ٣٩  

ّالثالث ١١٨ 'األن�ار ٤٠  

ّالثالث ١٢٩ 'ابن الشجر ٤١  
ّالرا�ع ١٣٩ الكوفي ٤٢  
ّالرا�ع ١٣٩ الرازي ٤٣  

ّالرا�ع ١٤١ القرطبي ٤٤  

ّالرا�ع ١٤٦ الشیرازي ٤٥  

ّالرا�ع ١٤٦ الشوكاني ٤٦  

ّالرا�ع ١٥٥ ابن حجر ٤٧  

ّالرا�ع ١٦٤ ابن القیم ٤٨  

ّالرا�ع ١٧٠ الطبري ٤٩  
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  :مصادر ومراجع ال�حث
  

 القرآن الكر;م
 م١٩٦٦بیروت . دار األندلس. ، ابن Eثیرتفسیر القرآن العظ5م -١
 ، دار إح�ــاء التــراث ٣'دمحم فخــر الــدین  الــراز ، � ) :مفــات�ح الغیــب :( التفــسیر الكبیــر -٢

 م١٩٩٥ . العرAي  بیروت
'ألبــي عبــد هللا دمحم بــن أحمــد األنــصار القرطبــي ، دار الكتــب  :الجــامع ألحEــام القــرآن -٣

  . العلم�ة ، بیروت
'دمحم الـــسید طنطـــاو ، مط�عـــة الـــسعادة ، القـــاهرة ، . د:التفـــسیر الوســـo5 للقـــرآن الكـــر;م -٤

  .م١٩٨٥ – هـ ١٤٠٦
 ، دار ٧، �١، ج)بنــت الــشاطئ(عائــشة عبــد الـرحمن .د:التفـسیر الب5ــاني للقــرآن الكــر;م -٥

  .المعارف ، القاهرة
. 'دار ابــن الجــوز. '�ــسر الــسید دمحم :جمعــهبــدائع التفــسیر الجــامع لتفــسیر ابــن القــ5م، -٦

 .١٩٩٣المملكة العر�Aة السعود�ة 
 اســــتانبول، الط�عــــة الثان�ــــة، -فــــسیر، دار الــــدعوةضــــمن مجــــامع الت( تفــــسیر النــــسفي -٧

  .م١٩٨٤
حققـه وعلـ9 : '، البـن جر0ـر الطبـر)جـامع الب�ـان عـن تأو0ـل آ' القـرآن ( Oتفسیر الطبـر -٨

 . ن دار المعارف بدو تار0خ– القاهرة -على حواش�ه محمود شاكر
حمن العـــك خالـــد عبـــدالر: تحقیـــ9. ' لل�غـــو،)معـــالم التنز;ـــل( Oتفـــسیر ال�غـــو المـــسمى   -٩

 .هــ١٤٠٦ دار المعرفة، الط�عة األولى، -بیروت. ومروان سوار
ــارك -١٠ . تــصح�ح وتعلیــ9 علــي دمحم حــسب هللا . ، للــشیخ عبــدالقادر المغرAــيتفــسیر جــزء ت�

 .هــ١٣٦٨ المط�عة األمیر0ة، -القاهرة
 -روت بیـ–الـدEتور Eامـل برEـات : ، البـن مالـك، تحقیـ9تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد -١١

 .هــ١٣٨٧دار الكتاب العرAي للط�اعة والنشر، 
  ١٩٨٤.للنشر التونسیة الدار -تونس عاشور، بن الطاھر دمحم للشیخ ،والتنویر التحریر -١٢
، الــشیخ دمحم علــي الــصابوني، دار الــصابوني للط�اعــة والنــشر والتوز0ــع، صــفوة التفاســیر -١٣

 : الط�عة التاسعة–القاهرة 
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جـالل الـدین الـسیوطي، تحقیـ9 دمحم أبـو الفـضل إبـراه�م، مEت�ـة :م القـرآناإلتقان فـي علـو -١٤
 .دار التراث، القاهرة

، لكمــال الــدین أبــي اإلنــصاف فــي مــسائل الخــالف بــین النحــو;ین ال�ــصر;ین والكــوفیین -١٥
 ، نـسخة مـصورة عـن ط�عـة المEت�ـة ( 'البرEات عبدالرحمن بن دمحم بـن أبـي سـعید األن�ـار

 .ن بدو تار0خ،) التجار0ة �مصر
 – ، بــدر الــدین بــن دمحم بــن عبــدهللا الزرEــشي ، دار المعرفــة البرهــان فــي علــوم القــرآن -١٦

 دمحم أبو الفضل: بیروت تحقی9 
، دار ٢ألبــي الــسعود بــن دمحم العمــاد'، �:إرشــاد العقــل الــسل5م إلــى مزا5ــا القــرآن الكــر;م -١٧

 .الفEر، بیروت
  .ؤسسة مناهل العرفان، بیروتم:Oصح5ح مسلم �شرح اإلمام النوو -١٨
، ) م٧١١-هـــ٦٣٠ت (' ، جمــال الــدین دمحم بــن مEــرم بــن منظــور األنــصارلــسان العــرب -١٩

ـــشر، الـــدار  ـــاء والن ـــوالق، المؤســـسة المـــصر0ة للتـــألیف واألن� ط�عـــة مـــصورة عـــن ط�عـــة ب
 المصر0ة التألیف والترجمة ، مط�عة Eوستاتسوماس وشرEاه

 طبعxة ،) ھـxـ٦٦٦ت ( الxرازي عبxدالقادر بxن بكxر أبxي دمحم اماإلم الشیخ ،الصحاح مختار -٢٠
  .١٩٥٠- ھـ١٣٦٩ منقحة حدیثة

ــوم -٢١ ــي اللغــة والعل ــة ،  :الــصحاح ف �Aط�اعــة دار الحــضارة العر ، 'تجدیــد صــحاح الجــوهر
 بیروت

٢٢- o5ت�ــة ومط�عــة مــصطفى ٢مجــد الــدین بــن �عقــوب الفیروزآ�ــاد'، �:القــاموس المحــEم ،
  .رال�ابي الحلبي، �مص

مط�عـة . عبدالـستار أحمـد فـراج: للزAیـد' ، تحقیـ9 . تاج العروس مـن جـواهر القـاموس -٢٣
 ١٩٦٥حEومة الكو0ت 

، تحقیـــ9 )هـــــ١٨٠ت (، أبو�ـــشر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر المعـــروف �ـــسیبو�ه الكتـــاب -٢٤
، عـــالم الكتـــب للط�اعـــة والنـــشر والتوز0ـــع، بیـــروت الط�عـــة الثالثـــة  نعبدالـــسالم دمحم هـــارو

 م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣
 بیـروت ، مؤسـسة الرسـالة -، سـمیر نجیـب اللبـد'معجم المصطلحات النحو5ة والـصرف5ة -٢٥

 م١٩٨٥هـ ،١٤٠٥ ١ودار الفرقان، �
. مؤســسة الرســالة. عبدالحــسین الفتلــي: أبــو�Eر بــن الــسراج، تحقیــ9األصــول فــي النحــو،  -٢٦

 .م١٩٩٦ �٣. بیروت



 

٢٢٠

Eـاظم : ، تحقیـ9)هــ٣٧٧(ّ'الغفـار النحـو دبـن عـب، ألبي على الحسن بن أحمـد اإل5ضاح -٢٧
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ ٢ عالم الكتب �– بیروت –�حر المرجان 

٢٨- Oتور حـسن شـاذلي فرهـود، القـاهرة: تحقیـ9. ، ألبـي علـي الفارسـياإل5ضاح العضدEالـد- 
 هـ١٣٨٩. الط�عة األولى. دار التألیف

. دار المعــارف . �٢.  الــشاطيءبنــت. عائــشة عبــدالرحمن. د.اإلعجــاز الب5ــاني للقــرآن -٢٩
 .م١٩٨٤.القاهرة

. مـصطفى النمـاس. د: تحقیـ9. أبـو ح�ـان األندلـسي ارتشاف الـضرب مـن لـسان العـرب، -٣٠
 .القاهرة. مط�عة المدني . �١

، الهیئـــة العامـــة للط�اعـــة والنـــشر، : تحقیـــ9. '، لألزهـــرتهـــذیب اللغـــة -٣١ نعبدالـــسالم هـــارو
 م١٩٦٤ -هـــ١٣٨٤الط�عة األولى 

  بیروت–، عالم الكتب )هــ٦٤٣ت ('، موف9 الدین بن �ع�ش النحو شرح المفصل -٣٢
 -مكxرم سxالم عبxدالعال: تحقیxق ّاإلسxتراباذي، الحxسن بxن دمحم الدین لرضي الكافیة، شرح -٣٣

  .م٢٠٠٠.ھــ١٤٢١ الكتب عالم – القاھرة
  : شروح التلخ5ص - ٣٤

 .مختصر التفتازاني على تلخ�ص المفتاح -
 .هب الفتاح في شرح تلخ�ص المفتاح البن �عقوب المغرAي وموا -
 . وعروس األفراح في شرح تلخ�ص المفتاح لبهاء الدین الس�Eي -
 . وEتاب اال�ضاح على تلخ�ص المفتاح للقزو0ني -
 مط�عة ع�سى ال�ا�ابي الحلبـي وشـرEاه - القاهرة- وحاش�ة الدسوقي على شرح السعد -

  .ن�مصر، بدو تار0خ
، علــى شــرح األشــموني علــى ألف�ــة ابــن مالــكهـــ، ١٢٠٦دمحم بــن علــي ت5ة الــص�ان حاشــ -٣٥

هــ، دار إح�ـاء الكتـب العر�Aـة ع�ـسى ١٢٠٦لـدمحم بـن علـي ت، ومعه شرح الشواهد للعینـي
 ).ت. �ال (، ال�ابي الحلبي وشرEاه

. دار الكتـب. صـاحب أبوجنـاح . د:تحقی9. ّ، الزجاجي البن عصفوراإلشبیليشرح الجمل -٣٦
 . م١٩٨٠جامعة الموصل 

ـــشجر;ة،  -٣٧ ـــةاألمـــالي ال ، دار المعرف ـــو ـــي بـــن حمـــزة العل ـــسعادات ه�ـــة هللا بـــن عل ـــو ال . 'أب
 .بیروت
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ـــك،   -٣٨ ـــة ابـــن مال ـــى ألف5 ـــل عل أبـــو دمحم عبـــدهللا بـــن عبـــدالرحمن ، تحقیـــ9 شـــرح ابـــن عقی
 .�١. دار الجیل، بیروت.'الفاخور

نـور أبوسـو0لم، منـشورات جامعـة مؤتـة، ، جمـع وتحقیـ9 ودراسـة أشعر المسیب بـن علـس -٣٩
١٩٩٤. 

تحقیـــ9 ) هـــــ٣٣٧ت (، أبـــو القاســـم عبـــدالرحمن بـــن إســـحاق الزجـــاجي الالمـــات) Eتـــاب ( -٤٠
 م ١٩٦٩-هــ١٣٨٩نالدEتور ماز المابرك، المط�عة الهاشم�ة بدمش9 

، أبــو القاســم جــار هللا نالكــشاف عــن حقــائj التنز;ــل وعیــو األقاو;ــل فــي وجــوه التأو;ــل -٤١
  تهران–انتشارات ) ٥٣٨-٤٦٧('محمود بن عمر الزمخشر الخوارزمي 

ـــ٧٦١ت ('، جمــال الــدین ابــن هــشام األنــصار مغنــي اللبیــب عــن Eتــب األعار;ــب -٤٢ ، ) هـ
 -سعید األفغـاني، دار الفEـر/ نتحقی9 الدEتور ماز الم�ارك ودمحم علي حمد هللا ، راجعه 

 بیروت
، تحقی9 علي ) ٣٣٧ت ( الرحمن بن إسحاق الزجاجي أبو القاسم عبدالجمل في النحو،  -٤٣

-هـــ ١٤٠٥ األردن، الط�عـة الثان�ـة –توفی9 الحمـد ، مؤسـسة الرسـالة  دار األمـل، ارAـد 
 م١٩٨٥

 أحمد بن عبدالنور المالقيرصف الم�اني في شرح حروف المعاني،  -٤٤
ة بدمـش9، مط�عـة ، تحقیـ9 أحمـد دمحم لخـرا� مطبوعـات مجمـع اللغـة العر�Aـ)هــ٧٠٢ت (  -٤٥

  ١٩٧٥ – ١٣٩٥ز0د بن ثابت، 
ــــضب،  -٤٦ ــــرد المقت ــــد المب ــــن یز0 ــــاس دمحم ب ـــــ٢٨٥ت ( ّأبــــو الع� ــــ9 دمحم عبــــدالخال9 )هـ ، تحقی

  بیروت–عض�مة، عالم الكتب 
تحقیـــ9 طـــه ) هـــــ٧٤٩ت(حـــسن بـــن قاســـم المـــراد'الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني،  -٤٧

 م١٩٧٦-هـ ١٣٩٦محسن ، ط�اعة جامعة �غداد 
. دار ومEت�ـــة الهــــالل. عـــصام شـــعیتو :  تحقیــــO.9خزانـــة األدب وغا5ـــة األرب، للحمـــو -٤٨

 .م�١٩٨٧ . بیروت، لبنان
عبدالـسالم : تحقیـ9. عبـدالقادر بـن عمـر ال�غـداد'ل . ولب ل�اب لسان العـربخزانة األدب -٤٩

 .١٩٨٦القاهرة . مEت�ة الخانجي. ندمحم هارو
 مط�عـــة الـــساعدة، -القـــاهرة.  عبـــدالخال9 عـــض�مة، للـــشیخ دمحمدراســـات ألســـلوب القـــرآن -٥٠

 هــ١٣٩٩الط�عة األولى، 
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، تحقیـ9 ) هـــ٩١١ت ( ، جـالل الـدین الـسیوطي همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع  -٥١
وشــــرح الــــدEتور عبــــدالعال ســــالم مEــــرم، دار ال�حــــوث العلم�ــــة، ط�اعــــة جامعــــة الكو0ــــت 

 م١٩٧٥ -١٣٩٥
'ن إســماعیل النحــو اللغــو األندلــسي المعــروف �ــابن ، أبــو الحــسن علــي بــالمخــصص  -٥٢ '

  بیروت-'، المEتب التجار للط�اعة والنشر والتوز0ع)هــ٤٥٨ت (سیدة 
، تحقیــ9 )هــــ٣٩٢ت( '، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي النحــو اللمــع فــي العر5mــة -٥٣

 م١٩٨٨-هــ١٤٠٩فائز فارس، دار األمل للنشر والتوز0ع، األردن، الط�عة األولى 
ـــ٥٣٨ت( 'أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــشر  المفــصل فــي صــنعة اإلعــراب،  -٥٤ ، )هـ

تحقی9 الدEتور علـي بـو ملحـم، دار النـشر، دار ومEت�ـة الهـالل ، بیـروت الط�عـة األولـى 
 .م١٩٩٣

الــسید أحمــد : تحقیــ9. 'ألبــي الحــسن علــي بــن أحمــد الواحــد' الن�ــسابورأســ�اب النــزول،  -٥٥
 جـــدة، ومؤســـسة علـــوم القـــرآن ببیـــروت، الط�عـــة الثالثـــة، -ة اإلســـالم�ةدار القبلـــ. صـــقر
 .هـــ١٤٠٧

ألبــي علــى الفارســي تحقیــ9 ودراســة :المــسائل المــشEلة المعروفــة �ال�غــداد5ات المحتــسب -٥٦
، مط�عة العاني، �غداد  'صالح الدین عبد هللا الش�Eاو

، Eتـاب الـشعب، دا:أساس ال�الغة -٥٧ ر مطـا�ع الـشعب، مـصر، 'جار هللا محمـود الزمخـشر
  .م١٩٦٠

نعلــي أبــو القاســم عــو :أســلوب القــسم واجتماعــه مــع الــشرb فــي رحــاب القــرآن الكــر;م -٥٨
  .م١٩٩٢منشورات جامعة الفاتح   لیب�ا، 

قــاموس تــراجم ألشــهر الرجــال والنــساء مــن العــرب والمــستعرAین والمستــشرقین،  : األعــالم -٥٩
  .م١٩٨٠یین، بیروت، الط�عة الخامسة لخیر الدین الزرEلي، دار العلم للمال

 

بن خالو�ـه، المEت�ـة االحسین بن أحمـد المعـروف �ـ:إعراب ثالثین سورة من القرآن الكر;م -٦٠
  .الثقاف�ة، بیروت

دار الكتــب اإلســالم�ة ودار . '، تحقیــ9 إبــراه�م األب�ــارإعــراب القــرآن المنــسوب للزجــاج -٦١
 هـــ١٤٠٢ –الط�عة الثان�ة . للبناني ببیروت'الكتاب المصر �القاهرة، ودار الكتاب ا

'ه�ة هللا بن علي بن دمحم بن حمـزة الحـسني العلـو ، تحقیـ9 ودراسـة  :Oأمالي ابن الشجر -٦٢
  . محمود دمحم الطناحي ، مEت�ة الخانجي ، القاهرة. د:
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لبنــا، الــدEتور دمحم إبــراه�م ا:  تحقیــ9.أمــالي الــسهیلي فــي النحــو واللغــة والحــدیث والفقــه -٦٣
 .هــ١٣٩٠ مط�عة السعادة، الط�عة ااألولى، -القاهرة

المعلـــــــم عبـــــــد الحمیـــــــد الفراهي،المط�عـــــــة الـــــــسلف�ة ،  :اإلمعـــــــان فـــــــي أقـــــــسام القـــــــرآن -٦٤
  .هـ١٣٤٩القاهرة،

ألبي ال�قاء عبد  :إمالء ما من �ه الرحمن في وجوه اإلعراب والقراءات في جم5ع القرآن -٦٥
، دار إح�ـــاء )الفتوحـــات اإلله�ـــة ( 'العEبـــر ، علـــى هـــامشهللا بـــن الحـــسین بـــن عبـــد هللا 

  . التراث العرAي ، بیروت
'القاضي ناصر الـدین أبـو سـعید عبـد هللا بـن عمـر الـشیراز  :أنوارالتنز;ل  وأسرار التأو;ل -٦٦

، بهامش حاش�ة الشهاب الخفاجي ، دار صادر ، بیروت   . 'الب�ضاو
محـــب الـــدین :ق بـــن عبـــد هللا النجیرمـــي، تحقیـــ9أبـــو اســـحا:أ5مـــان العـــرب فـــي الجاهل5ـــة -٦٧

  .، الدار السلف�ة �القاهرة٢الخطیب، �
، لعبدالرحمن بن أبي �Eر السیوطي بتحقیـ9 دمحم �غ5ة الوعاة في ط�قات اللغو;ین والنحاة -٦٨

 .م١٩٦٤ــ ١٣٨٤أبو الفضل ابراه�م، ع�سى ال�ابي الحلبي، القاهرة 
٦٩- o5ح�ــان الغرنــاطي األندلــسي، مط�عــة الــسعادة، مــصر، دمحم بــن یوســف بــن :ال�حــر المحــ

 هـ١٣٢٩
 عبــدهللا بــن أحمــد اإلشــبیلي الــسبتي، ع، البــن أبــي الر�Aــّال�ــسo5 فــي شــرح جمــل الزجــاجي -٧٠

 .١٩٨٦بیروت . دار الغرب اإلسالمي. �١. ع�اد الثبیتي. د: تحقی9
بن قــ�م الجوز0ــة، شــمس الــدین دمحم بــن أبــي �Eــر المعــروف �ــا:التب5ــان فــي أقــسام القــرآن -٧١

   .م٩٣٣'، مط�عةحجاز �القاهرة، سنة ا١تصح�ح دمحم حامد الفقي، �
ـــة -٧٢ ـــشلوAینالتوطئ ـــراث العرAـــي: تحقیـــ9. ، ألبـــي علـــي ال  -یوســـف أحمـــد المطـــوع، دار الت

 .القاهرة
ـــي إعـــراب القـــرآن -٧٣ . 'علـــي دمحم البجـــاو: تحقیـــ9. ' ألبـــي ال�قـــاء العEبـــر،الب�ـــانالتب5ـــان ف

 . نح�اء الكتب العر�Aة، بدو تار0خ دار إ-القاهرة
عبــدالح9 بــن غالــب بــن عط�ــة، ط�ــع علــى ل، المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العز;ــز -٧٤

 .نفقة سمو أمیر دولة قطر
، تحقیـ9الب5ان فـي غر;ـب إعـراب القـرآن -٧٥ طـه عبدالحمیـد . د: ' ألبـي البرEـات بـن األن�ـار

 .م١٩٧٠ القاهرة. الهیئة المصر0ة . ومصطفى السقا
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  ، � ، دار بیروت للط�اعة والنشرالرق5اتق5س دیوان ابن  -٧٦
 .م١٩٣٠صنعه حسن السندوAي، المط�عة الرحمان�ة �مصر، سنة :ئدیوان امر الق5س -٧٧
مؤســسة . عبدالقــدوس أبوصــالح. تحقیــ9 د. Oدیــوان ذO الرمــة غــ5الن بــن عق�ــة العــدو -٧٨

 .الرسالة
 .م١٩٨٨ّأبوسو0لم، عمان، أنور : ، تحقی9دیوان الخنساء  -٧٩
، وزارة الثقافة ، عمان، األردنOشرح دیوان امر الق5س -٨٠ ّ، عمر الفجاو ' 
 . �٢. بیـــروت ، لبنـــان. دار الكتـــب العلم�ـــة . شـــاهین عط�ـــة، شـــرح دیـــوان أبـــي تمـــام -٨١

 .م١٩٩٢
 ، نــسخة مــصورة عــن مط�عــة دار الكتــب ، القــاهرة، الــدار القوم�ــة شــرح دیــوان الهــذلیین -٨٢

 .١٩٦٥للنشر، 
 -مEـة المEرمـة. عبـدالمنعم أحمـد هر0ـد'. د:  تحقیـ9-، البـن مالـكشرح الكاف5ة الشاف5ة -٨٣

�مرEـز ال�حـث العلمـي واح�ـاء التـراث اإلسـالمي بجامعـة أم القـر ن بــدو -الط�عـة األولـى. ٕ
 .تار0خ

دمحم محــي الــدین : تحقیــ9). مختــصر المعــاني فــي علــوم ال�الغــة  (شــرح الــسعد المــسمى -٨٤
  .نعبدالحمید، مEت�ة ومط�عة دمحم علي صب�ح وأوالده، القاهرة بدو تار0خ

منـــشورات مؤســـسة ، تـــصح�ح وتعلیـــ9 یوســـف حـــسن عمـــر، شـــرح الرضـــي علـــى الكاف5ـــة -٨٥
  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، طهران، الصادق

هـــ، ٤٥٦ أبــو القاسـم عبـد الواحـد بــن علـي األسـد' ت،'ربـالبــن برهـان العE، شـرح اللمـع -٨٦
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، الط�عة األولى، الكو0ت، ائز فارسف. حققه د

یوسـف .تحقی9 د، هـ٨٢١أحمد بن علي القلقشند' ت، ص�ح األعشى في صناعة اإلنشا -٨٧
  م١٩٨٧الط�عة األولى ، دمش9، دار الفEر، علي طو0ل

 .١٩٦٩، تحقی9 حسین نصار، دار الكتاب العرAي، دیوان الخرنj بنت هفان بن بدر -٨٨
 .عبدالرحمن البرقوقي،بیروت، دار األندلس: ، تحقی9ّن حسان بن ثابتدیوا - ٨٩

عـادل :، صنعة ع�سى بن مدرEة الطائي، روا�ة هشام الكلبـي، تحقیـ9دیوان حاتم الطائي -٩٠
 .، القاهرة، مEت�ة الخانجي٢سل�مان،ن �

  .دار صادر، بیروت :Oدیوان لبید بن ر5mعة العامر -٩١
 م١٩٩٢.بیروت. دار الكتاب العرAي. أمیل �عقوب. د: 9تحقی. دیوان جمیل بثینة -٩٢
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 م١٩٧٦الشرEة التونس�ة . دمحم الطاهر بن عاشور: تحقی9. دیوان النا�غة الذب5اني -٩٣
  .دار صادر. �١. سج�ع جمیل الجبیلي: ، تحقی9دیوان العرجي -٩٤
ة الخطیـب، ول: '، شـرح األعلـم الـشنتمر تحقیـ9دیوان طرفـة بـن العبـد -٩٥ طفـي الـصقال، ّـدر0

 .١٩٧٥دمش9، مطبوعات مجمع اللغة العر�Aة، 
. الـدEتور فخـر الـدین ق�ـاوة: تحقیـ9. '، صنعة األعلم الـشنتمردیوان زهیر بن أبي سلمى -٩٦

 .م١٩٨٠ -هــــــ١٤٠٠بیروت، دار اآلفاق الجدیدة، الط�عة الثالثة، 
 الـدین محمـود اآللوسـي  شـهاب :روح المعاني في تفـسیر القـرآن العظـ5م والـس�ع المثـاني -٩٧

  .م١٩٧٨-١٣٩٨.، دار الفEر ، بیروت
. سل�مان بن عمـر العجیلـي الـشهیر �الجمـل:الفتوحات اإلله5ة، بتوض5ح تفسیر الحاللین -٩٨

  .مط�عة ع�سى ال�ابي الحلبي وشرEاه، القاهرة
لح دمحم بــن عبــد الــرحمن بــن صــا. د:قالفــرو اللغو5ــة وأثرهــا فــي تفــسیر القــرآن الكــر;م  -٩٩

  .، مEت�ة العب�Eان، الر0اض١الشا�ع، �
ســمیر عبــد العز0ــز شــیلوة، مط�عــة دار الب�ــان . ، دالكــشف والب5ــان فــي علــوم القــرآن -١٠٠

  .�مصر
 -'، ألبي الفرج جمال الدین عبدالرحمن بـن علـي الجـوززاد المسیر في علم التفسیر -١٠١

 .المEتب اإلسالمي
 -دمـش9. 'حـسن هنـداو: ثمان بن جني ، تحقیـ9، ألبي الفتح عسر صناعة اإلعراب -١٠٢

 .هــ١٤٠٥دار القلم، الط�عة األولى، 
عبـــد الجلیـــل عبـــد الـــرح�م ، مEت�ـــة الرســـالة الحدیثـــة، عمـــان ، . د :لغـــة القـــرآن الكـــر;م -١٠٣

  م١٩٨١، الط�عة األولى
 ألبي الفتح عثمان بن جني،:المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإل5ضاح عنها - ١٠٤

ــ�م النجــار، وعبــد الفتــاح شــلبي، ) الجــزء األول( تحقیــ9 علــي النجــد' ناصــف، وعبــد الحل
تحقیــ9 علــي النجــد' ناصــف، وعبــد الفتــاح شــلبي، ):الجــزء الثــاني(هـــ، و١٣٨٦القــاهرة، 

 .هـ١٣٨٩القاهرة، سنة 
Eـاظم �حـر . تحقیـ9 د، هــ٤٧١لعبـد القـاهر الجرجـاني ت، المقتصد في شـرح اإل5ـضاح - ١٠٥

 .م�١٩٨٢غداد، ، دار الرشید للنشر، المرجان
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، محــب الــدین عبــد هللا بــن O العEبــرألبــي ال�قــاء، الل�ــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب - ١٠٦
، دمــشj، دار الفEــر، Oتحقیــj غــاز مختــار طل5مــات، هـــ٦١٦الحــسین بــن عبــد هللا ت

 . م١٩٩٥، الط�عة األولى
١٠٧-  
علــى الفارســي تحقیــ9 ودراســة صــالح ألبــي :المــسائل المــشEلة المعروفــة �ال�غــداد5ات -١٠٨

، مط�عة العاني، �غداد   .'الدین عبد هللا الش�Eاو
حبیـب الـرحمن األعظمـي، عـالم الكتـب، :عبد هللا بن الزAیـر الحمیـد'، تحقیـ9:المسند -١٠٩

 .بیروت
ــرآن  -١١٠ ــب الق دمحم ســید : تحقیــ9. ، لحــسین بــن دمحم الراغــب األصــفهانيالمفــردات فــي غر;

 . دار المعرفة- بیروت– لبنان -�Eالني
تحقیــ9 أحمــد یوســف ):الجــزء األول(ألبــي زEر0ــا �حیــى بــن ز0ــاد الفــراء، :معــاني القــرآن -١١١

عـالم ) الثـاني والثالـث(و.  م١٩٨٠، ٢نجاتي، وزمیله، الهیئة المصر0ة العامة للكتاب، �
   . م١٩٨٠، سنة ٢الكتب، ببیروت �

راغـــب األصـــفهاني، تحقیـــ9 صـــفوان عـــدنان الحـــسین بـــن دمحم ال:مفـــردات ألفـــا^ القـــرآن -١١٢
  .بیروت. م١٩٩٦-هـ١٤١٦، سنة ١داوود'، �

، مط�عة نهضة مصر،القاهرة،:من �الغة القرآن -١١٣   .١٧٠م، ص ١٩٥٠'أحمد أحمد بدو
، لـــدمحم بـــن علـــي وا5ـــة والدرا5ـــة مـــن علـــم التفـــسیررالجـــامع بـــین فنـــي ال فـــتح القـــدیر -١١٤

  .هــ١٣٩٣-١٩٧٣-لثة الط�عة الثا- دار الفEر-الشوEاني
Oفـــتح ال�ـــار شـــرح صـــح5ح البخـــار -١١٥ O ،دار ، هــــ٨٥٢اإلمـــام ابـــن حجـــر العـــسقالني ت

 )ت. �ال(، الط�عة الثان�ة، بیروت، المعرفة للط�اعة والنشر
، �. د:ال5مـــین واآلثـــار المترت�ـــة عل5ـــه -١١٦ م، دار ١٩٨٦، ٢'أبـــو ال�قظـــان عط�ـــة الجبـــور

  .النهضة الجدیدة، بیروت
 .م٢٠٠٢-١٤٢٣ ٢فاضل السامرائي، دار الفEر � : ني النحومعا -١١٧
هــ، تحقیـ9 عبـد ٣٩٥ت الحسین، أحمد بن فـارس بـن زEر0ـا،ألبيمعجم مقای5س اللغة،  -١١٨

، دار الكتب العلم�ة، إیران،السالم ه   ).ت .�ال(نارو
م ، ١٩٤٣ بناد' دار العلوم، في یولیو سنة محاضرة لألستاذ عمر أبو النصر -١١٩

  . م١٩٤٣ها صح�فة دار العلوم في سبتمبر ونشرت
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 :الرسائل الجامع5ة
 .، نشرته مجلة األزهرأسالیب القسم في اللغة والقرآن الكر;م: أحمد الحوفي. مقال د -١٢٠
 ، رسـالة دEتـوراة مخطـو� �Eل�ـة اللغـة العر�Aـة، اسالیب القسم والـشرb فـي القـرآن الكـر;م -١٢١
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