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قسام أ ِ
قسام القرآن الكرمي
أ ُ

د۔ ػتمود ازتد عبدهللا



د.حارث مبني



(is defined as a solemn appeal to a deity to attest the truth ofقسم(An oath
a statement.The usage of an oath is a common practice across many
cultures and especially in Arabian culture. It has been the part of lawrelated procedures for many centuries. The Quranic oath is God’s
emphasizing the importance or truthfulness of a concept. Oaths are
multifaceted, some oaths have been described in the form of tales, some
with the name of Allah, may be in hidden or in apparent form. Quranic
oaths have been categorized in this article according to their types
described in the HolyQur’an. The distinguished work has been done as we
have presented counting of these types along with their rhetorical status
in the Arabic literature. The article would be the gateway for the
researchers who are researching in the Quranic sciences.

ىذاالبحث یشتمل علی أقساـ القرآف  ,ؼأسلوب القسم يف اللغة ،طریق من طرؽ
توكيد الكالـ ،كإبراز معانيو كمقاصده على النحو الذم یریده اظتتكلم ،إذ یؤتى بو لدفع
إنكار اظتنكرین ،أك إزالة شك الشاكني .كالقسم من اظتؤكدات اظتشهورة اليت دتكن الشيئ يف
النفس كتقویو ،كمعلوـ أف القرآف الكرمي نزؿ بلغة العرب ،كعلى أسلوب كالمهم ،كمناحي
خطاهبم ،ككاف من عادهتم أهنم إذا قصدكا توكيد األخبار كتقریرىا ،جاءكا بالقسم ،كعلى
ىذا جاءت يف القرآف الكرمي أقساـ متنوعة ،يف مواضيع شىت ،لتوكيد ما حيتاج إُف التوكيد.
كاألقساـ اليت جاء هبا القرآف الكرمي على قسمني:
اؿقسم األكؿ :ماكردعلى طریق اضتكایة ،يف ضمن ما قصو القرآف من قصص
اظتخلوقني،كقولو تعاُف حكایة لقوؿ إبراىيم عليو السالـ لقومو :تى هً
ىصنى ىام يك ٍم
اَّلل ىألىكً ى
يد هف أ ٍ
ُّل ً
ین ) .األنبياء ( 57 :21 :كىذا الضرب من القسم كثري يف القرآف.
بػى ٍع ىد أى ٍف تيػ ىولوا يم ٍدب ًر ى
اؿقسم الثاين :ما أقسم هللا تعاُف بو ،كىذا على نوعني:
النوع األكؿ :القسم اظتضمر ،كىو القسم احملذكؼ ،اظتدلوؿ عليو جبوابو اظتقركف
ً هً
ً ً
ً
ً
اب ًم ٍن
ین أيكتيوا الٍكتى ى
بالالـ.كقولو تعاُف :لىتيٍبػلى يو هف يف أ ٍىم ىوال يك ٍم ىكأىنٍػ يفس يك ٍم ىكلىتى ٍس ىم يع هن م ىن الذ ى
ً ً هً
كثًريا( .آؿ عمراف)186:3:
قىػٍبل يك ٍم ىكم ىن الذ ى
ین أى ٍشىريكوا أىذنل ى ن
 األستاذاظتساعديف اللغة العربية,بقسم العلوـ اإلسالميةكالعربية,اصتامعة الكلية اضتكومية,بفيصل آباد
 األستاذمساعد ،قسم اللغة العربية ،جامعة بنجاب،الىور
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النوع الثاين :القسم الظاىر ،كىو اظتلفوظ.كقد اشتمل ىذا البحث على سبعة مباحث:
اظتبحث األكؿ :ألفاظ القسم لغةنكاصطالحان.
اظتبحث الثاين :أركاف القسم.
الركن األكؿ :اظتقسم الركن الثاين :اظتقسم بو .الركن الثالث :جواب القسم أك اظتقسم
الركن الرابع :أدكات القسم.
عليو.
كىو نوعاف :النوع األكؿ :أقسامو تعاُف بذاتو كصفاتو .
اظتبحث الثالث :أنواع القسم
النوع الثاين :أقسامو تعاُف مبخلوقاتو .اظتبحث الرابع :عددأقساـ القرآف من حيث األنواع.
اظتبحث اطتامس :أغراض القسم القرآين ،كأىدافو.
اظتبحث السادس :األمور اظتقسم عليها يف القرآف الكرمي.
اظتبحث السابع  :بالغة القسم القرآين.
اظتبحث األكؿ :ألفاظ القسم لغةنكاصطالحان.
إف للقسم ألفاظا شتٌ ٰیی :القسم ،اليمني ،اضتلف ،اإلیال .اآلف نعرؼ کل كاحدـهنم :
القسم:مادة قسم(ؽ ،س ،ـ) :عتامعنياف رئيساف مها:
أ-التجزئةكالتفریق :كىو"القسم"بسكوف السني ،كرتعو أقساـ ،كترجع إليو مشتقات
كفرقو ،كیكوف مبعٌت:
عدیدةمنها :قسم الشيء یقسو قسمان :مبعٌت :جزأه ٌ
قدركنظر،كقولك :ىویقسم أمره ،أم :یقدره ،كیدبره ،كینظر كيف یعمل يف ،قاؿ لبيد:
أظتا یعظك الدىر  ,أمك ىابل ( )1كقولو :أمك ىابل:
فقوال لو إف كاف یقسم أمره
دعاءعليو كقولو :ثكلتك أمك)2(.
فىالٍم ىق ًسم ً
ات أ ٍىمنرا .
كقسمو-بالتضعيف :-للتكثري ،أم جزأه ،كمنو قولو تعاُف:
ي ٌى
ٌ
(الذاریات)51:4:

كقاسم فالف فالنا أم :أخذ كل منهما قسمو .كاقتسم القوـ الشيء بينهم ،أم :أخذ كل
كاحد منهم نصيبو منو .إُف غري ذلك من اظتشتقات اليت ذكرهتا كتب اللغة.
ب :اضتلف كاليمني:
كىو القسم-بفتح القاؼ كالسني-كرتعو أقساـ ،مثل :سبب كأسباب ،كیستعمل منو
األفعاؿ التالية:
 - 1أقسم باهلل أقساما أم  :حلف باهلل حلفا.
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اشتى يه ىما إًًٌين لى يك ىما لى ًم ىن
ىكقى ى

 -2قاشتو :أقسم لو ،أك شاركو يف القسم.كمنو قولو تعاُف:
ًً
ني( .األعراؼ)21: 7:
النهاصح ى
 -3اقتسم :یقاؿ :اقتسموا :حتالفوا ،كمنو قولو تعاُف :ىك ىما أىنٍػىزلٍنىا ىعلىى
ًً
ني(.اضتجر ،)90 :15:كىم الذین تقاشتوا كحتالفوا على الكيد للرسوؿ صلى هللا عليو
الٍ يم ٍقتىسم ى
كسلم ،كقيل :ىم الذین جعلوا القرآف عضني ،آمنوا ببعضو ،ككفركاببعضو اآلخر()3
اَّللً .
اشتيوا بً ه
 - 4تقاسم :یقاؿ :تقاسم القوـ ،أم :حتالفوا ،كمنو قولو تعاُف  :قىاليوا تىػ ىق ى
(النمل ،)49: 27:فهي مبعٌت التحالف ،أك طلب بعضهم القسم من بعض.
 -5استقسمو باهلل:طلب منو أف یقسم بو.
 -6القسامة :كمن معانيها :اليمني ،كاصتماعةیقسموف على حقهم كیأخذكنو ،یقوؿ
الراغب :إف القسم مبعٌت اليمني ،أصلو من القسامة ،كىي أدياف تقسم على أكلياء القتيل
إذا ادعوا على رجل أنو قتل صاحبهم ،كمعهم دليل دكف البينة ،فيحلفوف ستسني ديينا
تقسم عليهم ،مث صار اسم لكل حلف ،فكأنو (أم :القسم)كاف يف األصل تقسيم أدياف،
مث صار یستعمل يف نفس اضتلف كاألدياف)4(.
اليمني:مادة (م ،ـ ،ف) بزیادةیاءقبل اضترؼ األخري :ديني على كزف فعيل ،عتاعدةمعاف،
منها :ديني اإلنساف ،كالقوة ،كالقدرة ،كاظتنزلة ،كالدین .كمن معانيها :اضتلف كالقسم)5(.
كاليمني مأخوذ من أف اظتتحالفني ،كاظتتعاىدین ،قد یضع كل منهما ديينو يف ديني اآلخر،
فصار اضتلف یسمى ديينا ،قاؿ تعاُف:
ً
ً ً
حلى ٍفتيم ( ..اظتائدة)89 :5:
ذىل ى
هارةي أىٍديىان يك ٍم إذىا ى ٍ
ك ىكف ى
يف ؼتتارالصحاح :كاليمني :القسم ،كاصتمع :أدين ،كأدياف ،كقيل :إمنا شتيت بذلك ،ألهنم
كانوا إذا حتالفوا ،ضرب كل امرئ منهم ديينو على ديني صاحبو)6(.
كقاؿ أبو اسحق إبراىيم بن عبد هللا النجريمي :كأصل اليمني أهنم كانوا إذا حتالفوا كتعاقدكا
تصافقوا بأدياهنم ،كلذلك قيل :أعطاه صفقة ديينو على ىذا األمر ،مث شتوا اضتلف ديينا على
ىذا اظتعٌت .كأنثوا اليمني على تأنيث اليد ،فقالوا :حلف ديينا برة كديينا فاجرة)7(.
حلف:مادة (ح ،ؿ ،ؼ) ال خترج ىذه اظتادة عن معنيني رئيسني مها :القسم ،كالعهد.
كاضتىلف كاضتًلف-بفتح اضتاء ككسرىا-لغتاف يف القسم.فاضتًلف-بكسراضتاء :العهد یكوف
بني القوـ ،كقدحالفو :أم عاىده.كحتالف القوـ :تعاىدكا ،كیكوف مبعٌت آخى ،كعليو
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ماجاءحدیث أنس :حالف رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم بني اظتهاجرین كاألنصار يف
دارنا )8(.أم :آخى بينهم.
تعاُف :كىال تي ًطع يك هل ح هال و
ؼ ىم ًه و
ني (القلم ،)10 :68:كقاؿ
كاضتىلف-بفتح اضتاء :-اليمني ،قاؿ ٰی ى ٍ
ى
الرسوؿ صلى هللا عليو كسلم:
من حلف على ديني فرأل غريىا خريا منها فليكفر،كليأت الذم ىو خري )9( ..
ف ،كرمبا كفوا الناس فی اصتا ىلية عن شيء من غري
اإلیال :ى
آُف یػي ٍؤِف إیالءن – ىحلى ى
شرط،كشتوه (أىليهةن) مث توسع إستعماعتا فصار قوعتم (آليت) مرادفان لقوعتم (أقسمت) .قاؿ
امرؤ القيس:
ت ًح ٍل ىفةن َف ىحتله ً
ل)(10
 ...كآلى ٍ
كقاؿ طرفة:
لعضب رقيق الشفرتني مهند)(11
فآليت ال ینفك كشحي بطانة
فاآللی معناىااالقصار عن األمرفيقاؿ اآللی للمقصر العاجزعن الشيئ مث جاءلًتک الشيئ
ة
ًً
ً ً ًً
ص
ین یػي ٍؤليو ىف م ٍن ن ىسائه ٍم تىػىربُّل ي
كمنق ا إلیالمن النساءعلی كج ق القسم .كماجاءيف القرآف :للهذ ى
ش يه ور(.البقرة)226 :2:
أ ٍىربػى ىع ًة أى ٍ
اظتبحث الثاين  :أركاف القسم.
للقسم أركاف أربعة:
الركن األكؿ :اظت ٍق ًسم :كىوإما هللا ،كإماالعباد.
أما القسم من هللا :فقد قيل :ما معٌت القسم منو تعاُف؟ فإنو إف كاف ألجل اظتؤمن ،فاظتؤمن
مصدؽ مبجرد األخبارمن غريقسم .كإف كاف ألجل الكافر ،فال یفيده)12(.
كاصتواب :إف القرآف نزؿ بلغة العرب ،كمن عادهتا القسم إف أرادت أف تؤكد أمران ،كعن
ً
ً
ب ال هس ىم ًاء
بعض األعراب أنو ظتاشتع قولو تعاُف  :ىكًيف ال هس ىماء ًرٍزقي يك ٍم ىكىما تي ى
وع يدك ىف  .فىػ ىوىر ٌ
ىك ٍاأل ٍىر ً
ض إًنهوي ىضتى ٌّقق ًمثٍ ىل ىما أىنه يك ٍم تىػٍن ًط يقو ىف ( .الذاریات  )23-22 : 51 :صرخ كقاؿ :من ذا الذم
أغضب اصتليل حىت أصتأه لليمني  )13 ( .فالقسم ضرب من البياف ألفو العرب ،ليوثقوا بو
أنباءىم.
الركن الثاين :اظت ٍق ىسم بو :كجمليئو يف القرآف الكرمي أغراض:
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األكؿ :أنو قد یكوف شيئان علویان بعيدان عنا یثري الرىبة كالعظمة كاصتالؿ ،كیدعونا ذكره
كالقسم بو ؿتوجيو أنظارنا إليو بالبحث كالدرس كالتحليل ،كػتاكلة تسخريه ظتنافعنا ،كذلك
كالسماء ،كما فيها من مشس ،كقمر ،كؾتوـ ،كمظاىر كونية كثرية ،فالقسم هبذه الكائنات
العلویة ،یدفع الناس إُف البحث كالتنقيب ،كنصوص القرآف الدالة على النظر كالبحث
كثرية ،منها قولو تعاُف :قي ًل انٍظيركا ماذىا ًيف ال هسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض(.یونس )101 :10
ي ى
ىى
الثاين :إف اظتقسم بو قد یكوف شيئا أرضيا ؽتا حييط باإلنساف كیتعایش بو كمعو ،كیقسم هللا
تعاُف بو ظتا فيو من منافع كفوائد،كالتني ،كالزیتوف ،كالبحر اظتسجور ،كاألرض كما طحاىا.
الثالث :أف یكوف اظتقسم بو شيئا ذاتيا لإلنساف ،كذلك كالنفس البشریة اليت أقسم هللا
تعاُف هبا يف قولو :ىكنػى ٍف و
س ىكىما ىس هو ىاىا .فىأى ٍعتىىم ىها في يج ىورىىا ىكتىػ ٍق ىو ىاىا(.الشمس  ,)8-7: 91:ىكىما ىخلى ىق
ال هذ ىكىر ىك ٍاألينٍػثىى  (.الليل  )3 :92 :كال شك أف القسم هبذه األشياء یفتح للباحثني غتاالنكبريانيف
اظتباحث الفكریة ،كالنفسية ،كاإلجتماعية)14(.
الركن الثالث :جواب القسم أك اظتقسم عليو:
الغالب يف اظتقسم عليو أف یكوف يف الكالـ ،ألنو اظتقصود بالتحقيق ،كقد حيذؼ كما
حيذؼ جواب(لو) ،إما :للعلم بو ،أك لتذىب النفس فيو كل مذىب.كما يف مثل قولو
تعاُف :ىك هال لىو تىػ ٍعلىمو ىف ًع ٍلم الٍيى ًق ً
ني (.التكاثر)5 :102:فجواب لوػتذكؼ ،تقدیره :لو تعلموف
ٍ ي
ى
علم اليقني عاقبة التفاخر ما اشتغلتم بو .كىذه عادة العرب يف كالمهم إذا رأكا أموران
عجيبةن ،كأرادكا أف خيربكا هبا الغائب عنها.
كأكثر ما حيذؼ جواب القسم :إذا كاف يف نفس اظتقسم بو داللة على اظتقسم عليو ،فإف
اظتقصود حيصل بذكره (أم اظتقسم بو) ،فيكوف حذؼ اظتقسم عليو أبلغ كأكجز ،كما يف
قولو تعاُف :ص كالٍ يقر ً
آف ًذم ال ًٌذ ٍك ًر (.ص )1 :38فإف يف اظتقسم بو من تعظيم القرآف ،ككصفو
ى ٍ
بأنو ذك الشرؼ ،كالقدر،ما یدؿ على اظتقسم عليو.
الركن الرابع :أدكات القسم:
للقسم أدكات منها( :الباء ،كالواك ،كالتاء ،كالالـ ،كمن) كالذم یعنينا من ىذه
األدكات ىي اضتركؼ الثالثة األكُف،
إذ َف ترد(الالـ) ،أك(من) ،للقسم يف القرآف الكرمي)15(.
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الباء  :كىي األصل يف أدكات القسم.

الواك  :كتأيت لعدة معاف ،إحداىم :كاك القسم ،كال تدخل إال على مظهر ،كال تتعلق إال
مبحذكؼ،ؿتو:كالٍ يقر ً
اضتى ًكي ً
م(یس)2: 36 :
آف ٍ
ى ٍ
ً
ً
يد هف
التاء:كالتاءختتص بلفظ اصتاللة ،كذلك لكثرة اضتلف بو ،مثل قولو تعاُف :ىكتى ه
اَّلل ىألىك ى
ُّل
دبً ًرین( .األنبياء)57:21:
أٍ
ىصنى ىام يك ٍم بػى ٍع ىد أى ٍف تػي ىولوا يم ٍ ى
اظتبحث اؿثالث :أنواع القسم يف القرآف الكرمي:
األكؿ :أقسامو تعاُف بذاتو كصفاتو:
األقساـ اليت باسم اصتاللة أك صفتو سواءن أقسم هللا هبا ىو أك غريه كىي سبعة كعشركف( ,)27
نسردىا فيما یلي حسب الًتتيب القرآين:
 .1فى ىال كربًك ىال یػؤًمنو ىف ح هىت يحي ًٌكم ى ً
يما ىش ىجىر بىػٍيػنىػ يه ٍم مثيه ىال ىًَي يدكا ًيف أىنٍػ يف ًس ًه ٍم ىحىر نجا ًؽتها
وؾ ف ى
ى ىٌ ى ي ٍ ي ى ى ي
ً
ً
يما(.النساء)65:4:
قى ى
ضٍي ى
ت ىكیي ىسلٌ يموا تى ٍسل ن

.2
.3
.4
.5
.6

مثيه ىَف تى يكن فًٍتػنتػهم إًهال أى ٍف قىاليوا ك هً
ً
ني.
اَّلل ىربًٌنىا ىما يكنها يم ٍش ًرك ى
ٍ ٍ ىي ي ٍ
ى
ًً
ً
ً
ً
اؿ فى يذكقيوا
س ىى ىذا ب ٍ
اضتى ٌق قىاليوا بػىلىى ىكىربٌنىا قى ى
ىكلى ٍو تىػىرل إً ٍذ يكقً يفوا ىعلىى ىرٌهب ٍم قى ى
اؿ أىلىٍي ى
ف(.األنعاـ)30:6:
اب ًمبىا يكٍنتي ٍم تى ٍك يفيرك ى
الٍ ىع ىذ ى
ً ً
ً
ً
ج ًزین( .یونس)53:10:
ىكیى ٍستىػٍنبًئيونى ى
كأى
ىح ٌّقق يى ىو قي ٍل إم ىكىرًٌ إنهوي ىضتى ٌّقق ىكىما أىنٍػتي ٍم مبيٍع ى
ً
اَّللً لى ىق ٍد ىعلً ٍمتي ٍم ىما ًجٍئػنىا لًنيػ ٍف ًس ىد ًيف ٍاأل ٍىر ً
ني( .یوسف)73:
قىاليوا تى ه
ض ىكىما يكنها ىسا ًرق ى
قىاليوا تى هً
ً ًً
ني.
ف ىح هىت تى يكو ىف ىحىر ن
وس ى
ضا أ ٍىك تى يكو ىف م ىن ا ٍعتىالك ى
اَّلل تىػ ٍفتىأي تى ٍذ يكير یي ي
(األنعاـ )23:6:

(یوسف)85:12:

ًً
ني.
اَّللً لى ىق ٍد آثػىىرىؾ ه
 .7قىاليوا تى ه
اَّللي ىعلىٍيػنىا ىكإً ٍف يكنها ىطتىاطئ ى
اَّللً إًنهك لى ًفي ض ىاللًك الٍ ىق ً
د ًمي( .یوسف)95:12:
ى ى
 .8قىاليوا تى ه ى
ك لىنىسأىلىنػههم أ ٍ ً
ً
ني( .اضتجر)92:15:
ىرتىع ى
 .9فىػ ىوىربٌ ى ٍ ي ٍ
ً ً
ً
اَّللً لىتي ٍسأىلي هن ىع هما يكٍنتي ٍم تىػ ٍفتىػيرك ىف.
اى ٍم تى ه
 .10ىكىٍَي ىعليو ىف ل ىما ىال یػى ٍعلى يمو ىف نىصيبنا ؽتها ىرىزقٍػنى ي
(یوسف)91:12:

(النحل)56:

ً
 .11تى هً
ك فىػىزیه ىن ىعتي يم الشٍهيطىا يف أ ٍىع ىما ىعتي ٍم فىػ يه ىو ىكلًيُّلػ يه يم الٍيىػ ٍوىـ
اَّلل لى ىق ٍد أ ٍىر ىس ٍلنىا إً ىُف أ ىيم وم ًم ٍن قىػٍبل ى
اب أىلًيم( .النحل)63 :16:
ىكىعتي ٍم ىع ىذ ه ه
ً
ً
ج ىهنهم ًجثًيًّا( .مرمي)68:19:
 .12فىػ ىوىربًٌ ى
ك لىنى ٍح يشىرنػ يهه ٍم ىكالشهيىاط ى
ني مثيه لىني ٍحضىرنػ يهه ٍم ىح ٍو ىؿ ى ى

القلم  ---دشترب 2014ء

أقسامُ أ ِ
قسام القرآن الكرمي ) (290

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13كتى هً
ُّل ً
ین.
اَّلل ىألىكً ى
يد هف أ ٍ
ىصنى ىام يك ٍم بػى ٍع ىد أى ٍف تيػ ىولوا يم ٍدب ًر ى
ى
ً
ً
و
ض ىالؿ يمبً و
ني( .الشعراء)97:26:
 .14تى ه
اَّلل إً ٍف يكنها لىفي ى
اؿ اله ًذین ىكفركا ىال تأٍتًينا الساعة قل بػلىى كرً لىتأٍتًيػنه يكم ع ً
اَف الٍغىٍي ً
ب
 .15ىكقى ى ى ى ي ى ى ه ى ي ي ٍ ى ى ى ٌ ى ى ٍ ى
ب ىال یػى ٍعيز ي
ً
اؿ ذى هرةو ًيف ال هسماك ً
ات ىكىال ًيف ٍاأل ٍىر ً
ك ىكىال أى ٍكبىػير إًهال ًيف
ىعٍنوي ًمثٍػ ىق ي
ىصغىير ًم ٍن ذىل ى
ض ىكىال أ ٍ
ىى
كًتى و
اب يمبً و
ني( .سبأ)3:34:
اضت ً
ً
كي ًم( .یس)2:36:
 .16ىكالٍ يق ٍرآف ٍى
اؿ تى هً ً
ت لىتيػ ٍرًدی ً
ن( .الصافات)56:37:
.17قى ى
اَّلل إً ٍف ك ٍد ى
.18ص كالٍ يقر ً
ك ًر( .ص)1: 38:
آف ًذم ال ًٌذ ٍ
ى ٍ
ً
ً
ً
ني( .ص)82:38:
.19قى ى
هه ٍم أ ٍ
اؿ فىبًعًهزت ى
ىرتىع ى
ك ىألي ٍغویػىنػ ي
 .20كالٍ ًكتى ً
اب الٍمبً ً
ني( .الزخرؼ)2: 43:
ي
ى
ً
.21كالٍكتى ً
اب الٍمبً ً
ني( .الدخاف)2: 44:
ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ه
اؿ فى يذكقيوا
س ىى ىذا ب ٍ
اضتى ٌق قىاليوا بػىلىى ىكىربٌنىا قى ى
 .22ىكیػى ٍوىـ یػي ٍعىر ي
ض الذ ى
ین ىك ىفيركا ىعلىى النهار أىلىٍي ى
ف(.األحقاؼ)34: 46:
اب ًمبىا يكٍنتي ٍم تى ٍك يفيرك ى
الٍ ىع ىذ ى
آف الٍم ًج ً
ً
يد( .ؽ)1:50:
 .23ؽ ىكالٍ يق ٍر ى
ً
ب ال هس ىم ًاء ىك ٍاأل ٍىر ً
ف( .الذاریات)23: 51:
ض إًنهوي ىضتى ٌّقق ًمثٍ ىل ىما أىنه يك ٍم تىػٍن ًط يقو ى
.24فىػ ىوىر ٌ
.25ككًتى و
اب ىمسطيوور( .الطور)2: 52:
ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
ه
ً
ه
ك
ین ىك ىفيركا أى ٍف لى ٍن یػيٍبػ ىعثيوا قي ٍل بػىلىى ىكىر ٌ لىتيٍبػ ىعثي هن مثيه لىتيػنىبهػ يؤف مبىا ىعم ٍلتي ٍم ىكذىل ى
 .26ىز ىع ىم الذ ى
علىى هً ً
ري( .التغابن)7: 64:
ى
اَّلل یىس ه
ً
ً
ً
ً
ً
ف( .اظتعارج)40: 70:
ب الٍ ىم ىشا ًرؽ ىكالٍ ىمغىا ًرب إًنها لى ىقاد يرك ى
.27فى ىال أيقٍس يم بًىر ٌ
النوع الثاين :أقسامو تعاُف مبخلوقاتو:
األقساـ اليت أقسم هللا مبخلوقاتو ,كىي إثنتاف كذتانوف( ,)82نذكرىا فيما یلي حسب
الًتتيب التوقيفي:
ً
ف .اضتجر)72:15:
 .1لى ىع ٍميرىؾ إًنػ يهه ٍم لى ًفي ىسكىٍرهتً ٍم یػى ٍع ىم يهو ى
ات زجرا .4 .فىالتهالًي ً
ً ً
 .2كال ه ً
ات
صافهات ى
ى
ى
صفًّا .3 .فىالهزاجىر ى ٍ ن
ً
كرا(.الصافات)3-1:37:
ذٍن
(األنبياء) 57:21:
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ات یسرا .8 .فىالٍم ىق ًسم ً
ت ًكقٍػرا .7 .فى ٍ ً ً
اضت ًام ىال ً
ات
 .6فى ٍى
ي ٌى
اصتىاریى ي ٍ ن
ن

 .5كال هذا ًری ً
ات ذى ٍرنكا.
ى ى
ىمرا( .الذاریات)4-1 :51:
أٍن
ً ً
اضتب ً
 .10كالطُّلوًر(.الطور)1:52:
ك( .الذاریات)7:51:
 .9ىكال هس ىماء ىذات ٍيي
ى
ً
ت الٍم ٍعموًر .12 .كال هس ٍق ً
جوًر( .الطور)6-4:52:
ف الٍ ىم ٍرفي ً
وع .13 .ىكالٍبى ٍح ًر الٍ ىم ٍس ي
ى
 .11ىكالٍبىػٍي ى ي
ً ً ً
النُّلج ًوـ.
هج ًم إًذىا ىىول(.النجم)1:53:
 .14ىكالن ٍ
 .15فى ىال أيقٍس يم مبىىواق ًع ي
ى
(الواقعة)75:56:

.17كما یسطيرك ىف(.القلم.18)1 :68:فى ىال أيقٍ ًسم ًمبىا تيػب ً
صيرك ىف .19 .ىكىما
ي ٍ
ىى ى ٍ ي

 .16ف ىكالٍ ىقلى ًم.
ىال تيػب ً
ف(.اضتاقة)39-38 :69:
صيرك ى
ٍ
.22ك ُّل ً
ىس ىفر( .اظتدثر)34-32 :74
 .20ىك هال ىكالٍ ىق ىم ًر .21 .ىكاللهٍي ًل إً ٍذ أ ٍىدبػىىر.
ى
الصٍب ًح إ ىذا أ ٍ ى
 .23ىال أيقٍ ًس يم بًيىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ًة .24 .ىكىال أيقٍ ًس يم بًالنهػ ٍف ً
ام ًة(.القيامة)2-1: 75:
س الله هو ى
 .25كالٍمرس ىال ً
ت يع ٍرفنا.
ى يٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ص نفا .27 .ىكالنهاشىرات نى ٍشنرا .28 .فىالٍ ىفا ًرقىات فىػ ٍرقنا.
 .26فىالٍ ىعاص ىفات ىع ٍ
ً ً ً
كرا( .اظترسالت)5-1: 77:
 .29فىالٍ يم ٍلقيىات ذ ٍ ن
ات نى ٍشطنا.32.كال هس ًاِب ً
هاشطى ً
 .30كالنها ًزع ً
ات ىغرقنا .31 .كالن ً
ات ىسٍب نحا.
ى ى
ى ى
ٍ
ى
 .33فىال هسابًىق ً
ات ىسٍبػ نقا.
ً ً
اطتين ً
هس.
ىمرا( .النازعات)5-1: 79:
 .35فى ىال أيقٍ ًس يم بً ٍ
 .34فىالٍ يم ىدبٌىرات أ ٍ ن
هً ً
اصتىىوا ًر الٍ يكن ً
س.
هس.
ٍ .36
 .37ىكاللٍيل إ ىذا ىع ٍس ىع ى
 .38ك ُّل ً
هس(.التكویر .39 )18-15: 81:فى ىال أيقٍ ًس يم بًال هش ىف ًق.
ى
الصٍب ًح إ ىذا تىػنىػف ى
ً
ً
ه
ً
ق(.اإلنشقاؽ)18-16: 84:
 .41ىكىما ىك ىس ىق.
 .40ىكاللٍيل.
هس ى
 .42ىكالٍ ىق ىمر إذىا ات ى
ود .45 .كش ً
كج .44.كالٍيػوًـ الٍموع ً
 .43كال هسم ًاء ذى ً
اى ود.
ات الٍبيػير ً
ىى
ى ىٍ ىٍ ي
ى ى
و
ش يهود( .الربكج)3-1: 85:
 .46ىكىم ٍ
 .48كالطها ًرًؽ( .الطارؽ .49 )1 : 86:كال هسم ًاء ىذ ً
ات الهر ٍج ًع.
 .47ىكال هس ىم ًاء.
ى ى
ى
ض ذى ً
 .50ىك ٍاأل ٍىر ً
 .52ىكلىيى واؿ ىع ٍش ور.
ص ٍد ًع( .الطارؽ .51 )12-11: 86:ىكالٍ ىف ٍج ًر.
ات ال ه
 .55كاللهٍي ًل إًذىا یىس ًر( .الفجر)4-1: 89:
 .54ىكالٍ ىوتٍ ًر.
 .53ىكال هش ٍف ًع.
ٍ
ى
 .58كىما كلى ىد(.البلد)3-1: 90:
 .56ىال أيقٍ ًس يم ًهبى ىذا الٍبىػلى ًد .57 .ىكىكالً ود.
ى ى

القلم  ---دشترب 2014ء

أقسامُ أ ِ
قسام القرآن الكرمي ) (292

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هها ًر
 .61ىكالٍ ىق ىم ًر إًذىا تى ىال ىىا .62 .ىكالنػ ى

هم ً
اىا.
س.
 .60ىك ي
ض ىح ى
 .59ىكالش ٍ
اىا.
إً ىذا ىج هال ىىا .63 .ىكاللهٍي ًل إً ىذا یػى ٍغ ىش ى
 .66ىك ٍاأل ٍىر ً
ض.
اىا.
 .64ىكال هس ىم ًاء.
 .65ىكىما بػىنى ى
 .68ىكنػى ٍف و
س.
اىا.
 .67ىكىما طى ىح ى
هها ًر إًذىا ىَتىلهى.
 .69ىكىما ىس هو ىاىا( .الشمس .70 )7-1: 91:ىكاللهٍي ًل إًذىا یػى ٍغ ىشى .71 .ىكالنػ ى
 .74ىكاللهٍي ًل
ُّلحى.
 .72ىكىما ىخلى ىق ال هذ ىكىر ىك ٍاألينٍػثىى( .الليل .73 )3-1: 92:ىكالض ى
ً
جى( .الضحى)2-1: 93:
إ ىذا ىس ى
ًً
 .76كالهزیػتي ً
 .75كالتًٌ ً
ني.
وف.
ني.
 .77ىكطيوًر سين ى
ى ٍ
ى
ً
ً
ً
 .78كىى ىذا الٍبىػلىد ٍاألىمني( .التني)3-1: 95:
ى
ً
ً
ً
ً
ً
دحا .81.فىالٍمغريات صبحا(.العادیات)3-1: 100:
 .79ىكالٍ ىعادیىات ى
ي ى يٍ ن
ضٍب نحا .80 .فىالٍ يموًریىات قى ٍ ن
ص ًر (العصر)1 :103:
 .82ىكالٍ ىع ٍ
اظتبحث اؿرابع :عددأقساـ القرآف من حيث األنواع.
نظران اِف السهولة نعدد أقساـ القرآف من حيث األنواع كالتاِف:
O
 Oلقلم
 Oحياة النيب  Oاظتالئكة
 Oإسم اصتاللة  Oالرب  Oالقرآف
البالد اظتقدسة  Oالنفس
Oالریاح O
 Oاألجراـ الفلكية
 Oاألشجار  Oاطتيل  Oالسماء  Oاألرض
 Oیوـ اصتزاء
األكقات
إسم اصتاللة :ذكر هللا تعاِف أقساـ باسم اصتاللة عشر مرات.
الرب :ذكر هللا تعاِف األقساـ بكلمة "الرب"عشر مرات.
القرآف :أقسم هللا تعاِف بالقرآف الكرمي يف ستة مواضع,ثالث مرات بكلمة القرآف كثالث
مرات بكلمة الكتاب.
حياة النيب :أقسم هللا تعاِف ِبياة نبيو صلى هللا عليو كسلم مرة كاحدة.
اظتالئكة :أقسم هللا تعاِف يف كالمو باظتالئكة تسع مرات.
القلم :أقسم هللا تعاِف بالقلم مرة كاحدة.
البالداظتقدسة :أقسم هللا تعاِف بالبالداظتقدسة ام اظتواضع اظتقدسة ستس مرات.
النفس :أقسم هللا تعاِف يف كالمو بالنفس مرتني.
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األشجار :أقسم هللا تعاِف باألشجارمرتني.
اطتيل :أقسم هللا تعاِف باطتيل يف كالمو ثالث مرات.
السماء :أقسم هللا تعاِف باطتيل يف كالمو ست مرات.
األرض :أقسم هللا تعاِف باالرض يف كالمو مرتني.
أقسم هللا تعاِف
األجراـ الفلكية :األجراـ الفلكية مثل الشمس ,كالقمر ,كالنجوـ .ك
باألجراـ الفلكية سبع مرات .منهابالشمس مرة كاحدة ,كبالقمرثالث مرات كبالنجوـ
أیضانثالث مرات.
الریاح :أقسم هللا تعاِف بالریاح يف كالمو ست مرات.
األكقات :أقسم هللا تعاِف باألكقات اظتختلفة .كاظتراد باألكقات :الليل ,النهار ,الصبح,
الفجر ,الضحي ,العصر ,الشفق.
أقسم هللا بالليل سبع مرات ,كبالنهارمرتني ,كبالصبح مرتني ,كبالفجر مرة كاحدة,
كبالضحي مرة كاحدة ,كبالعصر مرة كاحدة ,كأیضانبالشفق مرة كاحدة.
یوـ اصتزاء :أقسم هللا تعاِف بيوـ اصتزاء أم بيوـ القيامة ثالث مرات.
اظتبحث اٍفامس  :أغراض القسم القرآين ،كأىدافو:
یقوؿ ابن یعيش :الغرض من القسم :توكيد ما یقسم عليو من نفي كإثبات  )16(.كقاؿ إبن
القيم :كاظتقسم عليو :یرادبالقسم توكيده ،كحتقيقو)17(.
كالقرآف نزؿ بلغة العرب ،كمن عاداهتا القسم إذا أرادت أف تؤكد أمرا ،كقلما ؾتد القسم
مستعمال يف اللغات األخرل كآداهبا)18( .
فالغرض األصلي من القسم تأكيد اظتقسم عليو ،أما تقدیس اظتقسم بو ،أك تشریفو ،فغري
مقصود أصالة ،كإف أتى تبعاكالقسم أنواع:
-1نوع یلزـ فيو التقدیس.
-2كنوع فيو تشریف كإعزاز للمقسم بو.
 -3كنوع ثالث ىو اظتقصود بالبياف ،یكوف القسم فيو بالدليل ،أك ما يف حكمو ،كىو
القسم اإلستدالِف.
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القسم التقدیسي :كىوأقساـ اإلنساف مبعبوده ،فهو عند اظتسلمني :أف یقسم باهلل أك بصفة
من صفاتو ،فيقوؿ أحدىم:أقسم باهلل ،أكبعزتو ،أكجباللو ألفعلن كذا ،كىوأقول أنواع القسم
تأكيدان للمقسم عليو ،كىو القسم الشرعي ،الذم یأمث اإلنساف على نقضو بعد تأكيده.
قاؿ العلماء :أقسم هللا تعاُف بالنيب صلى هللا عليو كسلم يف قولو ( :لى ىع ٍميرىؾ إًنػ يهه ٍم لى ًفي
ً
ف ) (اضتجر )72:15:لتعرؼ الناس عظمتو عند هللا تعاُف ،كمكانتو لدیو )19(.
ىسكىٍرهتً ٍم یػى ٍع ىم يهو ى
ىذا إذا كاف هللا عز كجل ىو اظتقسم ،أما العباد إذا أقسموا ،فاإلسالـ حرـ عليهم القسم
بغري هللا ،أك صفة من صفاتو ،كقد شتع النيب صلى هللا عليو كسلم عمران حيلف بأبيو ،فقاؿ:
(إف هللا ینهاكم أف حتلفوا بآبائكم ،فمن كاف حالفا فليحلف باهلل أك ليصمت))20(.
القسم التشریفي :حيس اإلنساف يف نفسو عزة كرفعة ،فيحملو ىذا إذا أراد تأكيد كالـ أف
یقوؿ :كرأسي ،أككحيايت ،أكلعمرم ،ألفعلن كذا ،كقد یرید إعزاز اظتخاطب كإكرامو فيقوؿ:
كرأسك ،أك لعمرؾ ،فكل ىذه األقساـ تفيد التأكيد ،كمع أهنا تشعر بتعظيم اظتقسم بو،
إال إُف أهنا ال تصل إُف حد التقدیس.
فالتقدیس كالتشریف ال یالزماف اظتقسم بو ،بل قد یكوف حقريا ،أك بغيضا ثقيال ،كقد
یكوف القسم للتذكريباظتقسم بو ،كالتنبيو إليو ،كقد یكوف لإلستدالؿ باظتقسم بو على
اظتقسم عليو ،أكلتشبيو اظتقسم عليو باظتقسم بو.
القسم اإلستدالِف :كأكثر أقساـ القرآف إستداللية ،كاألدلة على ذلك كثرية ،منها:
-1إف زتلها على اإلستدالؿ ىو الالئق جبالؿ هللا كجبالؿ كتابو ،ألنو ليس من الالئق كال
من الصواب ،أف یفهم أم قسم من أقساـ هللا على أنو تقدیس للمقسم بو ،ألف ىذا
التقدیس َيوز على البشر ،كال یصح مع اطتالق ،إال يف حالة كاحدة كىي :القسم باهلل،فإنو
تقدیس.
 -2إف القرآف یتصرؼ يف أساليبو ،فتارة یذكر األمور الدالة على كجود هللا ،ككحدانيتو
كقدرتو ،يف أسلوب القسم هبا ،كتارة یسوقها مساؽ العظة كالتوجية ،كىي يف اضتالتني
بينات على ما سيقت إليو ،ظتن یتفكر فيها،كیتدبر مراميها .قاؿ تعاُف :ىكًيف أىنٍػ يف ًس يك ٍم أىفى ىال
تيػب ً
صيرك ىف( .الذاریات) 21: 51:كيف آیات أخرل إستدالؿ باألرض ،كالسماء ،كاصتباؿ ،كالبحار،
ٍ
كغريىا ،على طریق القسم هبا ،كال شك أف توجيو القسم هبا على أنو إستدالِف لإلحتجاج
كاإلستشهاد ،یناظر ذكرىا للعظة ،كالتوجيو ،كاإلعتبار.
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 -3ليس من اظتعقوؿ أف یتصور إنساف مؤمن أف هللا اطتالق یقدس ؼتلوقاتو اليت أقسم هللا
هبا ،كىي كما ذكر القرآف الكرمي مراران ،مسخرة طائعة هلل ،ال دتلك لنفسها كال لغريىا،
نفعانكالضران.
-4على أف القرآف الكرمي قد یذكر اآلیات الدالة ،مث یقسم باهلل سبحانو،كأنو قد مهد
ض آی ً ًً
ني  .ىكًيف
بذكرىا ،لبياف اظتراد من اإلستدالؿ هبا ،قاؿ تعاُف :ىكًيف ٍاأل ٍىر ً ى ه
ات ل ٍل يموقن ى
ً
ً
ً
ً
ب ال هس ىم ًاء ىك ٍاأل ٍىر ً
ض إًنهوي ىضتى ٌّقق
أىنٍػ يفس يك ٍم أىفى ىال تيػٍبصيرك ىف  .ىكًيف ال هس ىماء ًرٍزقي يك ٍم ىكىما تي ى
وع يدك ىف  .فىػ ىوىر ٌ
ف( .الذاریات )23-20 :51:
ًمثٍ ىل ىما أىنه يك ٍم تىػٍن ًط يقو ى
كمعٌت ىذا :أف اآلیات اظتنبثو يف األرض كما عليها ،كيف النفوس كأحواعتا كأسرارىا ،كيف
السماء كؾتومها كسحبها،كلها أدلة على كجود هللا كقدرتو ،كدالئل على صدؽ النبوة
كالبعث ،كالقرآف ،كعتذا عقب بالقسم بذاتو العلية ،كىذا القسم بالذات العلية مراد بو
التقدیس ،ألنو باهلل اظتعبود ِبق ،كألنو متضمن االستدالؿ مبا تدؿ عليو السماء كاألرض
من بينات على كجود هللا تعاُف ،كعلى صدؽ ػتمدعليو الصالة كالسالـ.
-5مث إذا رجعنا إُف األقساـ القرآنية كأجوبتها ،كجدنا مالءمة بينهما ،كأدركنا أف اظتناسبة
قویة بني القسم كاظتقسم بو ،ىذا یعزز أهنا أقساـ استداللية ،من ذلك مثال:
ك كىما قىػلىى( .الضحى )-1 : 93
ُّلحى .ىكاللهٍي ًل إً ىذا ىس ىجى .ىما ىكهد ىع ى
قوؿ هللا تعاُف :ىكالض ى
ك ىربُّل ى ى
أقسم عز كجل بآیتني عظيمتني من آیاتو كمها :الضحى ،كالليل إذا سجى ،یقوؿ السيوطي
غتليا التالؤـ بني ىذا القسم كجوابو :كتأمل مطابقة ىذا القسم ،كىو نور الوحي الذم
كافاه بعد احتباسو عنو،حىت قاؿ أعداؤه :كدع ػتمدا ربو،فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة
الليل ،على ضوء الوحي كنوره ،بعد ظلمة احتباسو كاحتجابو)21(.
كديكن ؿنا أف نلخص أغراض القسم يف القرآف الكرمي فيما یلي:
-1تأكيد اطترب كتقریره ،كتلك عادة العرب الذین كانوا یقطعوف كالمهم بالقسم،
ألف(القصد بالقسم حتقيق اطترب كتوكيده)22( .
كىذا الغرض یظهر لنا إذا علمنا أف اظتقسم عليو كثريا ما یكوف من األمور اطتفية الغائبة،
 .ىكىال أيقٍ ًس يم بًالنهػ ٍف ً
س
فيقسم عليهاإلثباهتا ،مثل قولو تعاُف:ىال أيقٍ ًس يم بًيىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ًة
ً
ه ً
ًً
ه
ىحيسب ًٍ
علىى أى ٍف نيس ًوم بػىنىانىوي (.القيامة -1: 75 :
ین ى
اإلنٍ ىسا يف أىل ٍن ىٍؾت ىم ىع عظى ىاموي .بػىلىى قىادر ى
ىٌ ى
الل هو ىامة.أ ىٍ ى ي
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 )4فالقسم يف كالـ هللا "یزیل الشكوؾ ،كحيبط الشبهات ،كیقيم اضتجة ،كیؤكداألخبار،
كیقرراضتكم يف أكمل صورة"()23
 -2لفت األنظار إُف الكوف كما حيویو من أسرار عجيبة ،كما فيو من نظاـ بدیع ػتكم ()24
،إذ كل َيرم إُف أجل مسمى ،ككل يف فلك یسبحوف،فجاءالقسم يف القرآف الكرمي على
ىذه األمور ألجل ذلك.
-3إثبات صدؽ الرسوؿ صلى هللا عليو كسلم إذ العرب كانت تعتقد أف األدياف الكاذبة
تدع الدیار بالقع ،كأهنا تضر صاحبها .كقد كاف إكثار النيب صلى هللا عليو كسلم من
ىح ٌّقق يى ىو قي ٍل إًم ىكىرًٌ إًنهوي ىضتى ٌّقق ىكىما
اضتلف بأمر هللا تعاُف ،مثل قولو تعاُف :ىكیى ٍستىػٍنبًئيونى ى
كأى
أىنٍػتم ًمبع ًج ًزین ( .یونس  )53 :10 :كقولو تعاُف  :كقى ى ه ً
ً
ین ىك ىفيرك ىاالتىأٍتينىاال هس ى
اعةي قي ٍل بػىلىى ىكىرًٌ
اؿ الذ ى
ى
ي ٍ يٍ ى
لىتىأٍتًيىػنه يك ٍم( ...سبأ  )3 : 34 :كمع قسمو صلى هللا عليو كسلم َف یصب بسوء ما ،بل ارتفع
شأنو كعال ذكره صلى هللا عليو كسلم ،فكاف دليال على صدقو)25(.
-4إبراز اظتعقوؿ يف صورة احملسوس ،كذلك أف األمر اظتعقوؿ إذا صور يف شيء حسي،
فإف العقل یستوعبو ،أكثر ما لو كاف غتردا عن اضتس ،كمثلو تشبيو الوحي بالضحى يف
رابعة النهار ،كتشبيو الباطل بالليل ،كانتصار اضتق بالنهار ،إشارة إُف أف الليل البهيم ،البد
كأف یعقبو صبح مشرؽ هبيج ،یبدد ظالمو كظلماتو ،ككذلك ظالـ الشرؾ كاصتهل ،البد
كأف یعقبو نور اضتق كاليقني.
-5تصحيح العقائد الباطلة ،فالقسم بالنجم إذا ىول ،كبالكواكب ،كبالشمس ،كالقمر،
فيو رد على من اعتقد أهنا آعتة ،كأف عتا تصرفا يف العاَف السفلي.
-5لفت األنظار إُف أحدات بارزة ،كاف عتا أكرب األثر يف تاریخ البشر ،كذلك الغرض
یظهر يف القسم باألمكنة مثل (الطور) ،فالقسم بو فيو إشارة إُف ماكاف عند ذلك اصتبل
من اآلیات اليت ظهرت ظتوسى عليو السالـ ،كالقسم بالبلد األمني(كىذا البلد األمني) فيو
إشارة إُف حادثة ظهور النور احملمدم من ىذا البلد األمني ،ذلك النور الذم بدد ظلمات
اصتهل كالضالؿ ،مث شع يف آفاؽ الدنيا كمألجنباهتا ،إُف آخرماىنالك من أىداؼ
كأغراض)26(.
اظتبحث اؿسادس :األمور اظتقسم عليها يف القرآف الكرمي:
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أسس اإلدياف،

ديكن إرتاؿ األمور اظتقسم عليها يف القرآف الكرمي يف أصوؿ أربعة،ىي
كىي:
األكؿ :تثبيت أساس التوحيد.
الثاين :تقریر أمر النبوة ،كاإلشادة بصدؽ الكتاب اضتكيم.
الثالث :إثبات اضتياة األخرل ،كما یتصل هبا من حساب ،فثواب أك عقاب.
الرابع :توضيح اظتهم من أحواؿ اإلنساف كتصرفاتو يف ىذه اضتياة.
أما األصل األكؿ كىو تثبيت أساس التوحيد :فيدخل حتت ىذا األصل قولو تعاُف:
ات زجرا .فىالتهالًي ً
ً ً
كال ه ً
ات ًذ ٍكرا.إً هف إً ىعت يكم لىو ً
د( .الصافات)4-1: 37 :
اح ه
صافهات ى
ى
ى
ى ٍ ى
ن
صفًّا .فىالهزاجىر ى ٍ ن
كؽتا جاء يف األصل الثاين :كىو تقریر أمر النبوة ،كاإلشادة بصدؽ الكتاب اضتكيم:
ً
اضت ًكي ًم .إًن ى ً
ً
ني( .یس) 3-1: 36 :
هك لىم ىن الٍ يم ٍر ىسل ى
ؽكلو تعاُف :یس .ىكالٍ يق ٍرآف ٍى
كؽتا جاء يف األصل الثالث :يف إثبات اضتياة األخرل ،كما یتصل هبامن حساب ،فثواب أك
ات یسرا .فىالٍم ىق ًسم ً
ت ًكقٍػرا .فى ٍ ً ً
اضت ًام ىال ً
ً
ات أ ٍىمنرا.
عقاب ،قولو تعاُف :ىكال هذا ًریىات ذى ٍرنكا  .فى ٍى
اصتىاریى ي ٍ ن ي ٌ ى
ن
ً
ً
إًهمنىا تيوعدك ىف لى ً
دین لىواقع( .الذاریات ) 6-1: 51:
ىي
صاد هؽ .ىكإً هف ال ٌ ى ى ه
ى
كؽتا جاء يف األصل الرابع :كىو بياف أحواؿ اإلنساف كتصرفاتو اظتختلفة:
ً ًً
ً
ني  .كىى ىذاالٍبىػلى ًد ٍاأل ًىم ً
ًً
ني .لى ىق ٍد ىخلى ٍقنى ًٍ
ىح ىس ًن
ااإلنٍ ىسا ىف ًيف أ ٍ
قولو تعاُف :ىكالتٌني ىكالهزیٍػتيوف .ىكطيور سين ى ى
تىػ ٍق ًو ومي .مثيه رددنىاه أىس ىفل سافًلًني  .إًهال اله ًذین آمنوا كع ًمليواال ه ً
اضت ً
ات فىػلىهم أىجر ىغيػر ؽتىٍني و
وف .
ى ىي ى ى
ىى ٍ ي ٍ ى ى ى
ص ى
ي ٍ ٍه ٍي
(التني  :اآلیات)6-1: 95:
كديكننا القوؿ :إف هللا تعاُف أقسم بالشمس ،كالقمر ،كالنجوـ ،كالليل ،كالنهار ،كالبحر،
كالعصر ،كالسحاب ،كالنفس ،كاظتالئكة ،كغريىا من اظتخلوقات ،ككلها آیات دالة على قدرتو،
ككحدانيتو ،ككمالو ،كقد ذكرىا يف مواضع ؼتتلفة من كتابو بغري أسلوب القسم.

اظتبحث السا بع :بالغة القسم القرآين :أسلوب القسم يف اللغة،طریق من طرؽ توكيد
الكالـ ،كإبراز معانيو كمقاصده على النحو الذم یریده اظتتكلم ،ألف للمخاطب ثالث
و
حاالت:
( )1أف یكوف خاِف الذىن من اضتكم ،كيف ىذه اضتاؿ یػيٍلقى إليو اطترب خاليان من أدكات
التو كيد.
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(ب) أف یكوف مًتددا يف اضتكم طالبان أف یصل إُف اليقني يف معرفتو ،كيف ىذا اضتاؿ حيسن
توكيده لو ليتمكن من نفسو.
منكرا لو ،كىف ىذا اضتاؿ َيب أف یؤكد اطترب مبؤٌك ود أك أكثر على حسب
(جػ) أف یكوف ن
كض ٍعفان)27(.
إنكاره ٌقوةن ى
كثريةهمنها " :إ ٌف ،كأ ٌف ،كالقسم كالـ اإلبتداء ،كنونا التوكيد ،كأحرؼ
لتوكيد اطترب أدك ه
ات ى
التنبيو ،كاضتركؼ الزائدة ،كقد ،كأما الشرطية .فالقسم طریق من طرؽ توكيد الكالـ
بعد ىذا َيدر بنا أف نتعرؼ على ما يف أسلوب القسم من كجوه البالغة.
 -1ديتاز أسلوب القسم بإَيازه  ،كعتذا یهجم على السامع  ،فيمتلك مشاعره  ،كلعل
العرب أكثركا منو  ،كأفتتنوا فيو لوجازتو  ،كىم إُف اإلَياز أميل يف شعرىم كنثرىم  ،كمن
ىنا راجت األمثاؿ بينهم كشاعت  ،كذاعت اضتكم كالتوقيعات فيما بعد العصر اصتاىلي ،
كتسابقوا إُف َتدیدىا ،كاالحتفاظ هبا.
 -2القسم ضرب من األسلوب اإلنشائي ،ال مناص للخصم من اإلقرار بو،كال كجو لو يف
إنكاره ،فإف شاء أف ینكر ،انصب إنكاره على جواب القسم ،ال على القسم نفسو ،ألف
اصتواب خرب (اطترب :ىو ما احتمل الصدؽ كالكذب لذاتو ،أم  :لذات اطترب نفسو .كىذا بالطبع خيرج ما كاف صادقا
قطعا ،كما كاف كاذبا قطعا )28() .ال إنشاء (اإلنشاء :ما ال حيتمل صدقا كال كذبا .كىو قسماف :طليب ،كغري
طليب)29(.

كقد َيمع القرآف الكرمي بني القسم كالوصف ،كالقسم بالقرآف اجمليد كاليوـ اظتوعود،
كالصافات صفا ،ففي ىذا كأشباىو قسم ،ككصف للمقسم بو ،ليكوف االستدالؿ أعظم
يف النفس كأكقع.
-3قد حيذؼ جواب القسم يف القرآف ،كىو اظتقسم عليو ،فينتقل بعد القسم إُف كالـ
آخر ،لكنو مرتبط باصتواب احملذكؼ .كالسر يف ىذا أنو یسد على اظتخاطب اظتنكر طریق
الفرار ،فال ینتقل من القسم كىو إنشاء ،إُف اصتواب كىو خرب ،لئال َيارم اظتنكر يف
اصتواب ،مث ليكوف القسم كالتمهيد كالتنبيو ،فيسًتعي شتع اظتخاطب ،فريىف أذنيو
ليستمع ما بعد القسم ،فإذا بو یسمع ما یؤید االستدالؿ اظتقصود من القسم نفسو ،كقولو
آف ًذم ال ًٌذ ٍك ًر.ب ًل اله ًذین ىك ىفركا ًيف ًعهزةو ك ًش ىق و
تعاُف:ص كالٍ يقر ً
اؽ (.ص  ،)1،2: 38 :فأقسم ِبرؼ
ى
ى ٍ
ى
ى ي
من حركؼ اعتجاء اليت یتكوف منها القرآف ،على سبيل التحدم كالتنبيو على اإلعجاز،
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كأتبعو بالقسم بالقرآف ،كحذؼ اصتواب لداللة التحدم عليو،كأنو قاؿ :كالقرآف ذم الذكر
إنو كالـ معجز ،كلكن الكفار استكربكا كَف یذعنوا إليو ،فعارضوا الرسوؿ ككذبوه.
أك كأنو قاؿ :أقسم بالقرآف ذم الشرؼ العظيم،إنك لصادؽ فيما تبلغ عن ربك ،كلكن
الكفار استكربكا كَف یذعنوا للحق ،كأصركا على العناد .أك أقسم بالقرآف أف األمر ليس
كما یزعم ىؤالء الكفار،بل ىم يف استكبار كؼتالفة ،كعداكة حملمد.
 -4إف من مزایا القسم أنو یسهل اصتمع بني عدة أدلة يف رتلة كاحدة،أك يف رتل
متالحقة،كما يف سور :التني ،كالبلد ،كالطور ،كالشمس ،كالليل ،كالفجر ،مع اإلَياز ،كلو
أف األدلة فصلت كبسط فيها القوؿ ،لفقد الكالـ ركعتو كتأثريه.
-5یشرؾ القسم اإلستدالِف السامع يف إستنباط الدليل ،كخيفف من عناده كخصامو،
فيشعر أنو تعرؼ كتأمل ،كعتذا كانت األساليب اإلنشائية كلها أكثر اجتذابا من األساليب
اطتربیة .كىذا ىو السبب يف أف اضتاذؽ اللبق ینوع أساليبو ،كیراكح بني اإلنشاء كاطترب،
لينشط اظتخاطب ،كیشركو يف الفهم ،كالبحث ،كاإلستنباط ،حىت ليتوىم أنو ىو الذم
اىتدل إُف اضتق بنفسو.
كمن ضركب بالغة القسم أنو تقدمي لتوثيق الصدؽ قبل ذكر الدعول ،ألنو یقرع أذين
اظتخاطب ،فيصغي كیًتقب ما بعده ،مث َتيء الدعول فيسهل قياده عتا ،كلكنو إذا فوجئ
بالدعول اليت ینكرىا ،انصرؼ عنها كنفر منها .كشتاف ما بني قولك( :ما أنت بنعمة ربك
ت بًنً ٍع ىم ًة
مبجنوف .أقسم بالقلم كما یسطركف) ،كقولو تعاُف :ف ىكالٍ ىقلى ًم ىكىما یى ٍسطييرك ىف  .ىما أىنٍ ى
ك ًمبىجني و
وف( .القلم)2-1: 68 :
ىربًٌ ى ٍ
فسبحاف من نفى عن رسولو صلى هللا عليو كسلم التهمة قبل حكایتها.
اطتادتة:
ألقس ـ يف القرآف الكرمي ،بعض النتائج ،ديكن تلخيصها يف
ظهرت ِف من خالؿ دراسيت اظتوجزة ؿ ا
النقاط التالية:
ً .1ف أ القرآف الكرمي إُف القسم جریا على عادة العرب يف توكيد األخبار ،لتستقر يف النفس،
كیتزعزع فيها ما خيالفها ،كإذا كاف القسم ال ینجح أحيانا يف زتل اظتخاطب على التصدیق ،فإنو
كثريا ما یوىن يف النفس الفكرة اظتخالفة ،كیدفع إُف الشك فيها ،كیبعث اظترء على التفكري اصتاد
كالقوم فيما كرد القسم من أجلو.
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 .2أقسم هللا جبميع ؼتلوقاتو ،شاىدىا كمشهودىا ،ما نبصره كما ال نبصره .على كجوده
ككحدانيتو ،كقدرتو ،ككقوع البعث ،كصدؽ النيب صلى هللا عليو كسلم ،كلينبهنا على ما فيها من
ركعة ،تدفع إُف التفكري يف خالقها.
 .3إف القسم باهلل تعاُف مقصود بو التقدیس ،ألنو اطتالق الذم یستوجب التقدیس كالعبادة ،كما
عدا ذلك فالتقدیس كالتشریف غري الزمني للقسم ،كإف كاف اظتقسم بو عظيما يف ذاتو ،كعظيما
عند خالقو.
 .4صوغ الدليل يف صورة القسم ،فيو توكيد للمقسم عليو ،كتنبيو للسامع إليو ،كدتهيد لو مبا یقرره
يف الذىن.
 .5األقساـ اليت ذكرىا هللا تعاِف يف كالمو اجمليدكلهن ؿتو :مائةكستسةكستسني(  )155حسب
قلة علمي,منهااألقساـ اليت باسم اصتاللة أك صفتو سواءن أقسم هللا هبا ىو أك غريه كىي سبعة

كعشركف( ,)27كاألقساـ اليت أقسم هللا مبخلوقاتو ,كىي إثنتاف كذتانوف( )82كاأللفاظ
القرآنية اظتستخدمة يف السباقات القرآنية اليت تدؿ علي مفاىيم األقساـ قد كردت ستة
كأربعوف( )46مرنة.

 .6إف القرآف قد یستعمل أسلوب القسم بغري مقسم بو كما جرل يف العرؼ العر  ،ؿتو قولو
ك ًمٍنػهم ىألىم ىألى هف جهنهم ًمٍن يكم أ ٍ ً
ً
ً
ني ( .األعراؼ : 7 :
تعاُفٍ :
ىرتىع ى
اخير ٍج مٍنػ ىها ىم ٍذءي ن
كما ىم ٍد يح نورا لى ىم ٍن تىب ىع ى ي ٍ ٍ ى ى ى ٍ
سلًي ( .اجملادلة)21 :58:
اَّللي ىألى ٍغلً ى ه
ب ه
َب أىنىا ىكير ي
 )18كؿتو قولو تعاُف :ىكتى ى
 .7باستقراء آیات هللا البينات  ،كجدت أف القسم الوارد فيها غالبا ما یكوف بالواك ،كأنو ال
یكوف إالمن هللا تعاُف يف األعم األغلب ،فيقسم هللا عز كجل مبا شاء على ما شاء.
 .8يف إیراد الدليل بصورة القسم ،إَياز يف إیضاح ،أك إیضاح يف إَياز.
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 .5أنظر مادة ( دين ) يف الصحاح ،كالقاموس احمليط ،كلساف العرب  ،كالتعریفات  :للجرجاين ،
ص 28
 .6الرازم ,ػتمد بن أ بكر بن عبد القادر :ؼتتار الصحاح ,مكتبة لبناف ناشركف ,بريكت,
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 .7النجريمي ,إبراىيم بن عبد هللا ،أبو اسحق :أدياف العرب يف اصتاىلية ،ص34
 .8اضتميدم ,عبد هللا بن الزبري ,اإلماـ :اظتسند ،دارالكتب العلمية ,بريكت.لبناف .الطبعة
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